
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๔,๘๙๘ คน ขาดสอบ ๓,๕๔๙ คน คงสอบ ๑๑,๓๔๙ คน สอบได้ ๗,๑๔๘ คน สอบตก ๔,๒๐๑ คน (๖๒.๙๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาวปราณีต โภชนา

๐๙/๐๘/๒๔๙๑

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๒
นายโกมล บรรลือศักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๔๙๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๓
นางสาวสุนิสา สุขเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๔
นางสาวธรรมนูญ เรืองรอด

๒๐/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๕
นายณัฐพงศ์ วราภรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๖
นางอัจฉรา จ้ายเกิด

๒๖/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๗
นางสาวจารีย์ ห้องเส้ง

๑๗/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๘
นายชาญยุทธ มนัสตูล

๐๑/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดศาลามีชัย  

นศ ๕๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงกรรณิตา สุวรรณฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกรรนิการ์ ขาวมัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายกฤษฎา มูลสิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายกฤษดา แก้วรุย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกัญญอัญญ์ ดิษแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงกัลยกร คงกลับ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกุลิสรา พราห์มณี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงจริยา คลอดสีเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายจอมทัพ นกมีชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บุญรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายชานนท์ มิตรมาศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงชุติมนต์ นามโฮง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายชุมพล เพ็ชรมณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงญรินดา ขนานเเก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๓
นางสาวณัฐกานต์ ประกายวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายณัฐนนท์ บุญเลีอง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๕
นายณัฐนนท์ สทานสัตย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายณัฐพศุตม์ ชาลสิริชวัลกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัฐริกา ทองสร้าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แกะประจักร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายทักษิณ นราพงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายธรรมนาถ วัฒนาชยากูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิมลทรง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธีรพงศ์ จันต๊ะเทพ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายนิกร โรจนวัฒน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงนุศรา อาดสามารถ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงปริมวดี ชุมสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายปานทองเทพ รัฐแฉล้ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงปานฤดี ชูรอด

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงพรรณวษา หยองบางไทร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายพัชระ เณรานนท์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายพิจักษณ์ ยุกดิไวทย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงพิมพ์พลอย ห้วยแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงภัคธีมา ขำนุ้ย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายภัทรพงศ์ ชูสิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงภีรดา สิทธิฤทัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายมงคล เพชรสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงมณฑิกา เสรีสมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงมาติกา เพิงรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงยุสนา บุญผลึก

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงรติมา สุขย์ดวง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงรัชนีกร พริกประสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงรัตติกาล ขาวสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๒
นางสาววราภรณ์ อักษรเดช

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายวันเฉลิม ไชยคช

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายศรราม อิทธิฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงศรัญญา มานพพันธุ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงศิริธร หนูพระอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายสายัณห์ ทองเสภี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายสิทธิพงศ์ เยียมกร

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสิริมาส รวมพงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขเม่า

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แขกพงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงสุธารัตน์ ราษฎร์ประดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงสุพรรณษา จินพล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุภาวดี คูหาจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายอภิวัฒน์ เลิศวงหัส

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงอภิษฏา ทิพยมงคล

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงอมาวศรี มงคลดิษฐ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายอรัช วิวัทพงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงอลิชา ทองขาว

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายเขตต์ตะวัน โภชนาทาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงขวัญเรือน สองแปน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายชญณัฐ เกตุบำรุง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงอทิตา คงมี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายปุณณวัฒน์ คีรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงอทิตยา ใหม่เกือ

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาวธนภรณ์ ชุมขำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงอัสมา ชูเชษฐ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงวรัญญา แก้วมณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายตระกาน พรหมเดช

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา พันรังสี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงอันนา ถาวรสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงนุชจรีย์ สงเมือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๓
นายกิตติศักดิ

์

ใสท้ายดู
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายคามิน แซ่เลียว

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ต่างศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๖
นางสาวณัฐกมล เพ็ชรทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวณัฐณิชา อารมย์แก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๘
นางสาวณัฐนิชา ตรึกตรอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๘๙
นายธนินท์ วิชาชู

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๐
นางสาวบุญสิตา ช่วยทาศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายปฐวี เกือคราม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายปยุต ค้ามี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๓
นายพงศ์พัฒน์ สุบรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๔
นายพีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงลภัส หวังจิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายวารินทร์ ทองดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุจิรา แก้วสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๘
นางสาวสุชาดา เชาวพงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๐๙๙
นางสาวสุดารัตน์ ยนตรเวท

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๐
นายอธิภัทร ภู่ประไพ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๑
นายอภิสิทธิ

์

สายวารี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไหมซ้อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พวงมณี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๔
นางสาวเบญจรัตน์ สงวนศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๕
นายนุติพัฒน์ สมวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๖
นายกันต์ชนก สุวัฒนฤกษ์

๐๔/๑๒/๒๕๓๘

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๗
นางสาวกิตติญาภรณ์ ผลแดง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๘
นางสาวจิราพรรณ พรหมเดชะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๐๙
นางสาวจิราภา พรหมเดชะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๐
นางสาวชนานันท์ บัวหลวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๑

นางสาวญาณินทร สุนทรภพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๒

นายณัฐวุฒิ ราชนิยม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๓

นายทัตเทพ ภุมศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๔

นางสาวทิพย์คนาถ เดชเกศรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๕

นายธนากร พันธุ์อุดม
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๖

นางสาวนงนุช กิจวิจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๓๘

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๗

นางสาวนวรี วงค์วิชิต
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๘

นางสาวปณฑารีย์ ช่วยสองเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๑๙

นางสาวปยธิดา ขุนทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๐
นายภัทรกร สนิทใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๑

นางสาววรรณพร จรุงเดช
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๒

นางสาววรรณพษา อาดสามารถ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๓

นายวรวิทย์ มาละวะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๔

นายวรเชษฐ์ รอดบุญชู
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๕

นางสาวศศิธร ไชยณรงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๖

นางสาวศิรามล เรืองสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๗

นางสาวสิริกร ปรีชาโชติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๘

นางสาวหยาดฝน เจริญผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๒๙

นางสาวอคิราภ์ วชิรพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๐
นายอธิคม กาญจนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๑

นางสาวอลิน่า อุสมาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๒

นางสาวอาทิติยา ศอกกำบัง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๓

นางสาวอิศริยา สุขชนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๔

นางสาวเกศรินร์ รัญจวนจิตต์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๕

นางสาวเนตรนภา นุ่นมัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๖

นางสาวแคทรียา ศรีนำทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๗

นางสาวกมลชนก พงศ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๘

นางสาวกัญญารัตน์ พิพาก
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๓๙

นายกัณตชาติ พินิจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๐
นางสาวกุลิสรา มาศคีรีวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๑
นางสาวทิพย์ศิรินาถ แซ่ภู่

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๒

นายธนากรณ์ บุญเทียม
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๓

นายธีรพงศ์ บุงอสตูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๔

นายนัฐพล สุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๕

นางสาวภาวิณี จรุงเดช
๑๐/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๖

นายวรพจน์ อภินันทน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๗

นายสรวิชญ์ คชสง่า
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๘

นางสาวสิริรัตน์ ถาวระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๔๙

นายอภิชาติ ทิวะสิงห์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๐
นายอภิเดช มาศจร

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๑

นางสาววรัทยา ศรีทองมาศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๒

นางสาวกุลธิดา วางกลอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๓

นางสาวชนิดาพร ทรงนาศึก
๒๔/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๔

นางสาวณิชชา เทพธานี
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๕

นายธนญชัย ศรีอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๖

นางสาวพนิดา แซ่โง้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๗

นายพมรพันธ์ โสมนิล
๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๘

นางสาวพัชรี จิตสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๕๙

นางสาวมุธิตา มุสิเกตุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๐
นางสาวรัชฎาภา อุ่นวิมล

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๑

นางสาวรัชนก เลิศวงค์หัส
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๒

นายศักดิชัย

์

เสนะจุติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๓

นางสาวศุรัยดา สะบู่มาท
๐๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๔

นางสาวสริยาภรณ์ เทพราช
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๕

นายสหรัฐ ฤกษ์ชะงาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๖

นางสาวสุกาญจนา สุขทองดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๗

นางสาวสุธาสินีย์ จันทร์จำรัส
๐๒/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๘

นางสาวอนุสรา รงแปน
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๖๙

นางสาวเสาวนีย์ รัญจวนจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๐
นายไชยวัฒน์ ลิขิตกาญจน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ คำนวนจิตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ มาศสุวรรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ แสงสุริวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงกรกนก ยอดบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายกฤตติภูมิ เถาว์ชู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายกฤตวัฒน์ รอดตัว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายกฤตานน ชูศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายกฤติพงศ์ สกุณา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายก้องศักดิดา

์

บุญรอด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสคีรีวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีไพรินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายกันตภณ พุ่มเพรา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงกัลยากมล สมเลศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สมเลศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงกุลสตรี รัตนพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

นิลจู
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายคมฤทธ์ มาลากาญจน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายฆนามินทร์ วงศ์จันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายจักรกฤษฎิ

์

บุญนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงจันจิรา บุญลอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา สุรญาณณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงจันทร์หทัย จิตโอวาท

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงจิดาภา ทำจุน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ถนนเทียม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายจิรายุส สุวรรณโน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายฉัตรชัย โสพรรณโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายชนวีร์ ไกรลาส
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายชยุตพงศ์ ชะนะคุ้ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงซันมา ส่องศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงญาณินี ดีถนอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุฐมานนท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงณภัทร อ่าวลึกน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณรงค์เดช กลแกม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ เกษมสัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายพนัชกร พรหมแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายณัฐทอง หัสคะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วประดิษฐ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายณัฐนนท์ สารีพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายณัฐพล ชูวาที

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงณัฐรัตน์ จันทรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงณิชากานต์ อุ่นทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงณีรนุช อัครลิขิตกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายทรงวุฒิ ชิณศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายธนกร อาจารีพิพัฒน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายธนกร แซ่โง้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายธนกฤต ชูจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายธนพงษ์ ขันเพ็ชร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายธนพัฒน์ พิศสุวรรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายธนภัทร สงภู่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายธรรมรัตน์ กุลเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายธันยา แสงยา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายธันวา พัฒนประดิษฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายธันวา ไหมจุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายธันวารักษ์ แก้วกำเนิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายธีระยุทธ รัตนมะโน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายธีรเมธ ยืนเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ พลเดช

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายนพดล สร้อยจิตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายนภัส ผดุงพันธุ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงนภัสสร นาวาพัสดุ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายนราดร อักษรเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายนราธร บุญทองแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงนริศรา ไพนุจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายนฤบดินทร์ สมุทรรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายนฤเบศ วรวุฒิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงนัฐริกา จงจิตต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงนันทนา อุ่นใจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงนันธิชา ทรงเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงนาฏยา ไชยฉิม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายนาธาน บรรจุสุวรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายนิธิพนธ์ ชูเกาะทวด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายนิรัติศัย สองเมืองสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงนิสารัตน์ อักษรเดช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงบัญชรี เจริญกิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงบุญสิตา ชูเอียด
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงปณิดา ถาวรสาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงปภาวี คงแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงปรัชญา ฉิมสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เปลียวจิตร์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงปริณดา สุวรรณแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงปวีณ์นุช เกิดสมมาส
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงปานชีวา สงวนโสตร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๖

นายปยวัฒน์ กายพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายปยวัฒน์ กุมภาภัติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงปยะดา รอดแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงปยะพร พาหุรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงปยาภรณ์ ทิพเศษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายพงศกร บัวเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายพงศธร ถูกต้อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายพงศ์ธาดา เกิดสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายพงศ์พิภัทร ยุทธิวัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

วิมลแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายนันทกิจ ทองดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงพรรณธิดา สิงโหพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายพระนาย ทองเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายพฤนาจ ครุกานนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงพัชรพร สุวรรณเวช

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มูสิกวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชะละจิตต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายพิริยะ แดงคำคุณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายพีระพัฒน์ เรือนเพ็ชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงฟารีดา กาสิกา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายภราดร ทองสงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงภัคธีมา เพ็งปาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงภัทราวดี เขตนิคม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ตัณฑโชติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายภีรพัทร บุญอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายภุชงค์ มันจินดา

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายภูผา จันทร์เพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายภูภาณ ล่องเพ็ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายภูมินทร์ ตักเตือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายภูริช สายทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายศุภณัฐ ยอดผกา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายภูริณัฐ เจริญลาภ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงมนัสดา นิกรถา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขช่วย

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายมารุต ยอดสมุทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงมีนา ทรัพย์ปราโมทย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายรชานนท์ โอเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงรัชนก สุวรรณวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงรุ่งวดี ตรีพงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายฤชากร พงศ์ยีหล้า

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายวงศ์วสันต์ คำนวนจิตต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงวรรณษา ว่องไว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงวรรณษา สังข์แก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายวรวัต จันทร์มณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงวรางคณา สำอางค์ศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายวสุวัฒน์ ประสานพจน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายวีรพล รัตนาวสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายวีระพงศ์ จันทร์ทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายวุฒิฐินัน หาดแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายศรายุทธ ชูนิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงศราวดี หวานจินดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ลิขิตกาญจน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงศศิธร วงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงศศินิภา บัวเพชร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงศศิมา แซ่ขอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายศักดิกวี

์

จูงศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายศิรวิชย์ เกิดสมุทร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายศิระพงษ์ หนูสมจิตต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงศิริพร ขุนทองจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีเชย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ เหลือมแก้ว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญรังษี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงศิริวิมล สุขวัน

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายศิลปอันดา รักช้าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายศุภกิจ วิฑูรย์พันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายศุภกิต โอชฏิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายสถิตพร นาบุญเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายสมฤเดช มานพพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงสมิตา บุปผา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายสัตยานนท์ จันทร์มณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงสาธิดา สุขแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายสาโรช สังไพฑูรย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายสิทธิเดช กังเซ่ง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ รัตนวงศา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา ดาราสูรย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงสุนันทา ทองวิจิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายสุภัทรชัย รักบ้านเพิง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มเอียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์แก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี จิตตะโรจน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี ฤทธิบรรเจิด

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ เสนะทิพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายสุวพัชร เม่งสุด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงหวันยิหวา ยอดผะกา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายอชิระ ศุภกร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายอติพนธ์ เยียมกร

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงอธิชา แซ่ซี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๔

นายอนุวัฒน์ รอดตัว
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงอภัสรา ดินเมือง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงอรอุมา คงทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงอรัญญา ชืนบุตร

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงอลิสา แสงวิมาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายอัคศรศักดิ

์

ไชยพงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายอิทธิพงษ์ ถาวรนุวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ประทุมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงอิษยา ศรีประสาท
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงเจนิสสา ทองสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายเดโชชัย ทองพริก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายเทพทัต อยู่สุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงเพียงฟา ไชยธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงเมษิยา สุวรรณโน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงแอนนิชา หนูดำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายอาชาล์ ผจงเกียรติ

์

๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ รินธิจักร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พิศสุวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงณัฐธันยา คำนวนจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงณิชานันท์ ปานใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายธิปไตย ดำขำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายธีรภัทร สุทธิจิต
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายนพดล เจริญสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายนัซมี ชลยิงยง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงนัซรีน ตามสละมิตย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงนุสดัยนี สุมากาญจน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงปณิตา หมาดชาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายประสิทธิ

์

ลับแสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงพันธิสา เหมทานนท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงพีรดา จิตรเพ่ง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายยศบดินทร์ รัตนบริคณ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงวรันยา ระเบียบพร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงวริศรา จิตร์นารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่เฮง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายสัญญา สุมาการ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายสิรภัทร หวันปาเต๊ะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงสุภาพร ปญจพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายสุวิทย์ พันธุ์จำป
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงหยาดทิพย์ จันทุรส
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงอันดา รัญจวนจิต
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงเอกอนงค์ รัญจวนจิต
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายแทนคุณ มีศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายโสภณ ทวยทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายรัตตพล กรดกางกัน

้

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายธันติกร เสาวพรรณ
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงกิติยา แก้วเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ณ   นคร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายชนะธร หมันคง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายนิพนธ์ ไทยใหม่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายบุริศร์ แก้ววิเชียร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงปนิตา สุวรรณรักษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงปภัสสร
พรหมสวัสดิเดชา

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายปยะทัฐ ขนานแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายพงศภัค จินดานุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เครือแบน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายภาสกร จันทรวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงมุทิตา คำอิฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายรอวีย์ เสนาชาติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายฤทธิภูมิ

์

เรืองศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงศุภิสรา แซ่อุ่ย

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสญานี อินเอียด

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงสนิตร์ณรี ดำขำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงสิริกัญญา พยัคฆา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายสิริเชษฐ์ ขุนพิทักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงอนิศา แสนเสนาะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงอารยา ลิลายุทธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงโศวภาพัฒน์ ขำเกลียง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา พลภักดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายปณณวิชญ์ เทพเฉลิม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายพชรพล หมันคง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายพัชรพล ทองคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายวรกันต์ บุญอบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงพิลัมภา อังคสุวรรณ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๘

นายชนากร รับไทรทอง
๒๑/๓/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๑๙

นายเทพฤทธิ

์

เรืองสวัสดิ

์

๒๔/๔/๒๕๓๔
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๐
นายจักรพงศ์ ชูพรหม ๑/๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๑

นายสัญชัย ทองจันทร์
๑๔/๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๒

นายสันติชัย สุขศรี
๔/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๓

นายอศินนท์ บุญยเกียรติ
๓๐/๗/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๔

นายกิตติพงศ์ ลีลากีรติกุล
๒๒/๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๕

นายชยานนท์ แซ่ลิม

้

๒๓/๓/๒๕๓๙
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๖

นายพงศ์พัฒน์ จะนะบูรณ์ ๑/๓/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๗

นายวิษณุ ตะลังวิทย์
๒๒/๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๘

นายพิษณุ บัวเพชร
๒๒/๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๒๙

นายพิทักษ์ ศรีสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๐
นายอนุศักดิ

์

จอมประชา
๑๘/๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๑

นายธีรพล พรหมปญจา ๙/๕/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๒

นายวรัท ยุทธิวัจน์
๒๔/๒/๒๕๑๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๓

นายเจตนรินทร์ ส่งศรี ๕/๗/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๔

นายสุมนต์ คงสุทธิ

์

๒๘/๑/๒๕๑๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๕

นายสุวิทย์ บุญส่ง ๑/๗/๒๕๒๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๖

นายอู๊ต ชูพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๗

นายสราวุธ คงนาวัง

๒๑/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๘

นายวันใหม่ จอมประชา ๑/๑/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๓๙

นายยงยุทธ นาเฮ้า ๑/๙/๒๕๒๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๐
นายสมโภทธ์ คงทอง ๔/๑/๒๕๑๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๑

นายปุณภัทร อุไรรัตน์
๑๓/๓/๒๕๓๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๒

นายอนวัตน์ เวศวิทย์ ๙/๓/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๓

นายเอกชัย สุขมิสา ๖/๙/๒๕๒๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๔

นายนริศ จันทวิโรจน์ ๑/๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๕

นายปกปอง ถินกาญจน์

่

๒๔/๕/๒๕๓๔
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๖

นายสุรศักดิ

์

บุญเพ็ญ ๒/๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงกนกพร บัวชุ่ม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๘

นางสาวกัญญาณัฐ ช่วยเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงกานต์ชนก เดชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นกแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงขวัญพิมาน เนินทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายคฑาวุธ ทันการ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงคีตภัทร์ รัตนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงคีตะภัทร คชพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายคุณาสิน ไชยโสดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายจักรพงศ์ กาศสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงจิรัชญา พงษ์ตะลุง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

โชติรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กะทัดรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายจุลจักร จินดำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พงศ์จีน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พงศ์จีน

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ อัศดรกาญจน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ภาคภูมิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายชาญชัย เชษฐวรรณสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายชโยดม มานะจิตต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แดงรักษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงณัฐกมล ประไพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายณัฐพงค์ จินพล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายณัฐพนธ ศรีเสน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดวงทิพย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์ทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงณิชาภัทร สุโพญามาต
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงณิชาวดี แก้วกระจ่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงดารารัตน์ หนูเพลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายธนกร เงินทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงธนาทิพย์ ทองปสโน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงธนิษฐา เลขา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายธนโชติ นาคสี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายธรางกูล ภาคผิวนวล

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายธวัชพงษ์ มฤค
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงธารารัตน์ รัตนะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร คุณาชล
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายธีรภัทร์ แซ่ด่าน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงนครินทร์ ไอยศูรย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ ยะพลหา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายนนทพงษ์ จรรักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายนันฐวุฒิ คงแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงนันทาวดี ไชยเรนทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงนันท์นภัส บัวแสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงนาถตยา รัตนพันธุ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงบุษราคัม พาสกล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงปณิตา ภูชงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญเชิด
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงปทมวรรณ รักช้าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หนูเกือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงพิยลักษณ์ วงศ์ขาว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมสาตร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงพุทธิชา เพ็ชรา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายภควุฒิ หัสเกิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายภักดี ทองบุญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายภูธเนศ พืชนุกูล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายมณศักดิ

์

คงจูด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ เฉลิมไทย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงยุพดี ทับวิเชียร

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายวงศธร คลิงคล้าย

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายวราวุธ ยมจินดา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงวริสรา แก้วกระจ่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงวศินี เลขา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญตัง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงศรินญา โกมล
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายศิกวัส จันทร์ป
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงศิริวัลณ์ จงรักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ระเบียบโอษฐ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายสราวุธ
กาญจนะสมบูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายสราวุธ สมมุ่ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายสิรภพ ศิลปผล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายสิริมงคล ช่วยจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สุทธิญาณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุกัลยา อ่อนพร้อม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงสุชาดา อ่อนพร้อม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายสุดสยาม มุสุภาพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายสุทธิธรรม วิเศษประไพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงสุธาธิณี โลกถวิล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงสุนิสา คำกลัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายสุภวัทน์ ศรีวิมล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงสุมิตรา นาระคล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงสุรางคณา ไกรถาวร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงอภิสรา โรยตระ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ กรดเสือ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงอริศรา พวงพัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายอัครโยธิน ลิขิตลักษณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายอัฐฎาวุฒิ ระเบียบโอษฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศรีสง่า
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงอาริษา รองพินิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงเกตุวดี กาญจนวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายเกียรติยศ อุตมะพงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงเปรมชนนี เอ้งฉ้วน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วงษ์มากสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงแก้วตา ขุนศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงกนกภร ดวงทิพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงกัณธิชา อินทร์ทุ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายกิตติกร ถุงทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายกิติกร มุ่ย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายจักรธร คะเนสม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายจิรศิษฏ์ ศรีณะกิจจา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เก้าเอียน

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

รัตนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๒๐๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กาบแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงญาณิศา ชีวเจริญทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา กะลาสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายต้นชัย คงสิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงนวภรณ์ จารุวัฒนพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

สังข์คร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายพงศ์ธวัช วิเชียรรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายภาณุพงศ์ เกือกูล

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงภาวิดา แซ่ภู่
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายภูมินทร์ มาศภูมิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงมุตธิตา คำกลัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงลลิตา พูลสอาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงวรัญญา เลขาลักษณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงวิยดา แก้วกระจ่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายสถาพร รัตนพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงสรณ์สิริ พริกบุญจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงสรัลชนา บุญฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงสร้อยสุดา สุโขพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายสหชัย สพานทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุธิดา พลเดช

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงสุภาพร ผจงเกียรติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงหฤทัย ชุ่มชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงอติกานต์ ชาญณรงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงอติพร ประจบพวก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายอนุชา อินทวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงอภัสรา สุขช่วย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงอภิฤดี เวียงจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงอินทิรา คำอิฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชะอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงกวินทรา ภู่ขำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ ผลจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงกัญษฎางค์ แก้วแสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายกันตพงศ์ นาวารัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายคณิตสร นิจเนตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายคมสันต์ แพรเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายคีตภัทร ศรีนิรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวจุฑามาศ สาคำแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงชลธิชา บุญเครือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายณรงค์ ญาณสูตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายณัฐกิตต์ จินพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายณัฐติพงษ์ เกิดมณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๓

นายธนบดี ลิมจู

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงธานิดา จารุพันธุ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายธีระพงศ์ สีสะอาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงนุชนารถ รัตนพันธุ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงปริญญา เมฆจินดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายพงศ์ศิริ มีแถม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงพิชญาภา พันพงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายพูนทรัพย์ เทพบรรทม

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงภานุมาส พรหมบัญพงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายภูธเนศ โอชติน

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงราศิกันย์ พุทธพฤกษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายวสันต์ พิบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดวงภักดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ สักกุณา

๐๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล พรมสาตร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายศุภกรณ์ เลขะพาศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายศุภกฤต อ่อนแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายสรวิศ เรืองจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายสิทธิชัย สมมุ่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายสิริณัฏฐ์ พนัสไพศาล
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายสุภนัย เขียวงำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงสุภาวรรณ มณี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงอทิตยา จันทร์เพ็ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายอรรถชัย รัตนา
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงอรัญญา บรรดาลทรง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงอรุชา ษรภักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงอินทิรา ศรีนวลนุ่น
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายเลิศนุวัฒน์ สุวรรณโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายไกรวิชญ์ เพ็ชรเกลียง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๒

นางสาวกนกรัตน์ ประดับ
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๓

นางสาวชลิตา ชูศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๔

นายณกฤษ อินทร์ทุ่ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๕

นางสาวณัฏฐณิชา เขาแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๖

นายณัฐภาคย์ อุดม
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๗

นางสาวณัฐศิมา ดวงภักดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๘

นางสาวดวงใจ แก้วขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๒๙

นายนพรัตน์ หัศจำนงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๐
นางสาวปภาวรินท์ รัตนวิก

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๑

นางสาวมุทิกา สุชาติพงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๒

นางสาวสัจจพร บัวทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๓

นางสาวสุนิสา เสมาพัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๔

นางสาวสุภาภรณ์ บุญชูศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๕

นางสาวอพิยดา ศรีธรรมราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๖

นายอภิรักษ์ แซ่หลี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๗

นางสาวอรยา บุญธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๘

นางสาวอรวรรณ ศรีพะเนิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๓๙

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ปานถาวร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๐
นางสาวจริกา เพาะบุญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๑

นายชัยรัตน์ กาเลียง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๒

นายฐิติพงศ์ เกิดมณี
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๓

นางสาวบัณฑิตา รักธรรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๔

นางสาวบุศกร เปลือยศรี

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๕

นายภานุวัตร กาเลียง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๖

นายฤทธิเกียรติ นุ่นใฝ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๗

นางสาวศิริวรรณ สกุลพานิชชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๘

นายศิวพันธ์ สิทธิกร
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๔๙

นายสิทธิชัย เทพบรรทม
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๐
นางสาวอันธิกา รักษาพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๑

นางสาวอุมาพร ภิรมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๒

นายไชยนพรัตน์ สุคนธชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๓

นายกิตติภพ วัยพรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๔

นายทีฆทัศน์ ประไพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๕

นายธนพล มุณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๖

นายธวัชชัย ปานชัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๗

นายธัชพล จันทร์เพ็ชร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๘

นางสาวนิพาดา สืบสาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๕๙

นางสาวปนิดา ทองจูด
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๐
นางสาวหัสทญา ชูวิเชียร

๐๔/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๑

นายโชคทวี ทองเผือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๒

นายไพสิฐ บำรุงศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงขวัญนภา สมเลศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายจันจิรา กุสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พลเดช
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายชาญศักดิ

์

รัตนะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงชาลิสา แซ่เอียว

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หีบแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายณัฐนัย สุขดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ แสงเพ็ชร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายนัฐพล จันเพ็ช
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายพงศ์วรินทร์ หยู่เห้ง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงพัชราภา เพชรกำเนิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงพิชชาอร ทองโอ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงพิมชนก มูณีนคร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงพิมพิศา คาวินธร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีวิจิตร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงภัททิรา นิชานนท์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ จันทร์เพชร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภูมิรินทร์ ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงรักษยา จันทะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายรังศิวัฒณ์ เรืองอักษร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ ทรงวิลาศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายสถาพร สิงคุ้ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงสายสุดา สถิต์ภูมิ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงสุนิษา จินกระวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงหยาดทิพย์ มะลิแย้ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายอภิชัย ณะพริม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงอริสา นาคาชล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายอักคพงศ์ วงศ์สุนทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ยอดนารี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุตรดำรงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงเบญญาภา เนาวรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงเปมิกา อินทร์ขาว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายเมธัส โมกศึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายเอกพล โอราวัฒ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงกาญทิมา นวลศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

นวลประจักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงขวัญชนก เหมกัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลายปาน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงนวรัตน์ เพ็ชรสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายพงศกร พลทวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชูจินดา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายสมภพ บิณฑะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงเนตรนภา บุญเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายกรวิชญ์ เอกฉัตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงทัศนีย์ โอชารส

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายภาวี โชติพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายยอดชาย ชนะคช

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายวงศกร บุบผัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงวาสนา เดชเดโช
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงวิยดา แสนโยชน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงศัสยมน นพพันธุ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงอรัญญา ศรีมันคง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายกฤษดา ยอดมณีย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายกิตติพงศ์ แสนชม
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงจันทิมา ใบสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงจิราพร จิตร์เพ็ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จิตรนิรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พงศ์พรหม

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงณัฐพร รักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงรัฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงทักษพร นิยมลาภ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายธันวฤทธิ

์

บุญมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายธีรเดช พรมเส้ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายนวดล แสนชม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายภัชราพงค์ สกุณา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ จุลแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงรุ่งฟา จิตรามาศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๐
นายพีรพัฒน์ บางโรย

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธโกสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ สอนจิตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายพีรภัทร นุกูลกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายวโรดม นราจร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงเอวิตรา อมรลักษณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายธนกร บุษยรัตน์
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๗

นายธวัชชัย จันทรโชตะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๘

นางสาวสมใจ ไชยสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๓๙

นางสาวสุพรรษา ไชยสาร
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๐
แม่ชีเพียงกมล สุฃาตานนท์

๑๗/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

วัดสระเรียง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๑

แม่ชีเฉลิมศรี สงเกือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๒๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

วัดสระเรียง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๒

นางสุภารัตน์ ชาญแท้
๒๖/๙/๒๕๑๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

วัดสระเรียง  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๓

นายสองสิงห์ หนูคง

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๔

นายกลิน

่

ชูระมาน
๐๒/๐๒/๒๔๙๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๕

นายสรศักดิ

์

บุญเกิดปนะสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๖

นายจักรกฤษณ์ คลิงบัวทอง

้

๓๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๗

นายณรงค์ วิชัยดิษฐ์
๐๕/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๘

นายสัญชัย หมิดปล้อง
๒๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๔๙

นายไกรวิทย์ หมิดปล้อง
๒๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๐
นายเอกชัย ขวัญสุด

๑๐/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๑

นายวราธร คงแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๒

นายพรชัย ณาญปญญา
๐๓/๐๕/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๓

นายจิรศักดิ

์

ดำสงค์
๐๓/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๔

นายเกียรติศักดิ

์

ขุนทองจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๕

นายชัยยศ แก้วนพรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๖

นายสมภพ มีธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๗

นายวิเชียร แซ่ตัน

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๘

นายวรรชัย ขุนเพ็ชร
๑๑/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๕๙

นายเจริญศักดิ

์

น้อมถนอมจิตร
๑๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๐
นายรุ่งรัตน์ สงค์หนู

๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๑

นายชอบ ปชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๒

นายวิทยา เพชรคล้าย
๑๘/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๓

นายบรรพต ด้วงทองกุล

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๔

นายสุนทร จุลจงกล
๑๓/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๕

นายธวัชชัย แซ่ด่าน
๒๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๖

นายจิรศีกดิ

์

ชูเพชร
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๗

นายธวัชชัย อนุอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๘

นายสุรศักดิ

์

สวนดี
๒๑/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๖๙

นายสมศักดิ

์

อรุณรงค์
๐๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๐
นายสันติ ไกรสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๑

นายสมชาย นิลอุปถัมค์

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๒

นายดำรงค์ศักดิ

์

หนูแบ
๐๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๓

นายสุรชัย สายเอียด
๐๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๔

นายจิรวัฒน์ เขียวเล็ก
๐๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๕

นายศักรินทร์ บัวคง
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๖

นายชุมพล เจริญผล
๑๒/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๗

นายพรศักดิ

์

เนาวนัด

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๘

นายวิชาญ แก้วมรกต
๐๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๗๙

นายปรีชา สุผาวัน
๐๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๐
นายธนัญศักดิ

์

โพธิยก
๐๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๑

นายกิตติ ช่วยจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๒

นายไสว เล็งเอียด
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๓

นายฉัตรชัย โสมณะวัตร์
๐๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๔

นายเอกลักษณ์ ประมูล
๒๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๕

นายพงศกร แสงสุดตา
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๖

นายมณีกร ชุมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๗

นายนิรวิทย์ หนูตะพงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๘

นายเกรียงศักดิ

์

ช่วยจิตต์
๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๘๙

นายณศรัณย์ หนูดำ

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๐
นายอทิฐิพงษ์ บุญกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๑

นายกิตติศีกดิ

์

พรหมทอง
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๒

นายจักรเดช พรหมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๓

นายเมธี บุญนิตย์
๑๒/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๔

นายสนธยา พนาลี
๐๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๕

นายพิริยกร เชาวลิต
๐๔/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๖

นายสมเจต หยูตุ้ง
๑๒/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๗

นายภานุพงษ์ พรมสอน
๐๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๘

นายจำรูญ ชำนิหอม
๐๙/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๗๙๙

นายจรัญ สายน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๐
นายสมพงษ์ เหลือมใส

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๑
นายสุทัศน์ อ่อนน้อม

๐๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๒
นายปญญาวุฒิ เรืองแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๓
นายกำพล คำภีระ

๐๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๔
นายวิฑูรย์ สุชาฎา

๐๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๕
นายภมรศักดิ

์

คงศรีรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง ปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายชิติสรรค์ เพชรรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายณัฐนนท์ เพชรศิลป

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายอดิเทพ บุณยะภักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายภูริณัฐ คงเมือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายณัฐดนัย ด่านพนัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา โอพัง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงนฤมล มาแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงสุวรรณา เลิศสุรวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงพัชรีพร โฉมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงชาลิสา เพชรแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงเขมิสรา นวลวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงพลอยชมพู อินทร์สุวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ ภักดีอักษร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงวริศรา เมียนแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา วิริยะฑูรย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงวนัชญานันท์ ช่อผูก

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงอนงค์พร บุตรรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงวาปย์ บุญชู
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงนฤดี กำเนิดมณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงโศจิรัตน์ หอสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปลอดวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงปุณณิศา ชินวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงชัญญานุช สีนุ่น
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วมณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงอาทิมา กลับวิลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คานุรักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ มีบางไทร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงอรณิช แท่นมณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงวธูสิริ ศรีเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงณัฐภัทร ศรีเกตุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงญาดา มานาดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงจิรภัทร แถมเดช
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายนัฐวุฒิ แก้วเมือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายยศกร ศรีสังข์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายอินทรัตน์ อินทร์สุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายจตุรพงศ์ ชินวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายณัชพล เพ็ชรกูล
๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายกษิดิศ บุญญาปฏิภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายธีรวุธ เกษวิชิต
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายปญณวัฒน์ แปนแก้ว
๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ หวานทอง
๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายณัฐวัตร จันทมาศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายศิริวัฒน์ ศาสน์ประดิษฐ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายมุนินทร์ คุระแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายปกาสิต พลรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงกฤติกา แก้วหนู
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงสิตานัน เทพรักษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงวรฤทัย ไชยปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงปวริศา ทวนช่วย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี มลิวัลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงจันทกานติ

์

หวานคง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงชนิกานต์ กาญจโน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ขุนชี
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ ตึกสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงศุภชัย นาคเปา

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายธนเทพ หนูแปน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายญาณกิตต์ มีเผาะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายศุภเชษฐ์ รอดประดิษฐ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายพงศ์ภัค บุญญพรรค
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายพีรวิชญ์ เชียรเดช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายศุภกร สุดภู่ทอง
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายวริทธิธร

์

บัวแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายพงศธร สังข์กระจ่าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ซ้ายหุย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองบางพระ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายปกรณ์ ยิมเขียว

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายสิรภพ เกือประจง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๓ เด็กหญิงณะกัลยาเกศริน

สมงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงวรรณิดา รัตนา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี อดิศัยชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงเมยาวี ชูศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา มากมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงโสภิตนภา รวยรืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงเพชรลดา รัตนถาวร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงปณฑิรา ทองขำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพิมลาภวิรุฬห์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ศักดิเกิด

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงพัณณิตา เมืองชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงชนาทิพย์ แจ่มแจ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงมัททรี เหมมณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงชญานี จาวัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายธนภัทร ยืนยาว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายสมรักษ์ สงสัยเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

ขวัญทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายภูริภัทร์ ฉิมวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายปารินทร์ บุญญาปฎิภา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายศิริวัฒน์ พูลช่วย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายสมพงศ์ สารักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายธนภัทร ดีดวง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายกิตติม์ศักดิ

์

สองเมืองสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายบุลากร ส่งกลิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๗ เด็กชายปกปองราษฏร์
เจริญคง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงศิริพร คีรีนะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงรชดา กล่าวเกลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ ธรรมนพรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงพรรัตน์ ศิริเวช

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงรจิตพิชญ์ ขาวสังข์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงมัญชุพร อ่อนเกตพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงศยามล แซ่เล้า

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงจิราพัชร โบว์พัฒนากุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงบุษราวดี ผลห้า

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 วัดปยาราม  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๗
นายอะดล ยกย่อง

๐๘/๐๔/๒๕๐๑
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๘
นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ

๑๔/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทิพย์วรกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายสรวิชญ์ ชูจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายภูดิศ จันทร์คง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายทชภณ ภานันท์สิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายจักรพงศ์ ศรีมาก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายทรงสิทธิ

์

จันทร์สุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายสุรธัช จันทร์ศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายธนภูมิ จิระวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายสุพรชัย สังข์แก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายศุภกร แดงเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายถนัดกิจ สนธิคุณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายพชรพล แสงอรุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายรพีภัทร รักบางบูรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายอดิเทพ ปลอดอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายกิตติธัช สาระพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายอัษฎาวุธ ทองศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายศักดิดา

์

สุดสาย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายนนทพัทธ์ เปยสี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายธนพันธุ์ ชูช่วย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายเทพธิษณ์ เพ็ชรรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายพงศกร แก้ววิมล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายสรณ์สิริ อุ่นใหม่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายกนกพล เกตุแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขเกษม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายกฤตณัฐ ชัยวิเศษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายกฤษฎา หนูเสน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗ / ๒๐๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายนราวิชณ์ ชนะนคร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายกฤษณะ ทองหวาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายภัทรวิชญ์ เหมทานนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายฉัตรดนัย ณะเสน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายปรัชญา วศินสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายปารวัตน์ ทิพย์โยธา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายนพรัตน์ บวรสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ หนูคง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายภีระพัชร ศรีเพชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายวรากร เส้งส่ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายพิรุณพร แปลงจะโปะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายอานนท์ แย้มอิม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขนาบแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๔๙

นางสาววันนา สมใจ
๐๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เศษสุวรรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงกนกกร บุญประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงพัชรพร ธรรมรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงอรัญรัตน์ จันทร์แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์

คำทองเสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงชัชชญาดา บุญประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงธัญสมร เทียงธรรม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงณัฏฐชนก ชูสุวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงวรัชญา ศรีแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงชนาภา ปรีชา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงปาณิสรา ทองสองแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงทัศนีย์ ชูเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงนภัส ณรงค์ฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงณัฐสุดา คุณารักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงกมลชนก มณีพฤกษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงอรทัย รัตนสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงปทุมวดี เทียนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงกชวรรณ จันทร์สุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงเกศรา คงเอียด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงธญวรรณ แดงขาว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘ / ๒๐๕

้
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นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงรัตนภรณ์ แซ่ลิม

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงดาริน โอพัง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงพัชรพร หมกทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์ หรินแก่น

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิงหพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงใหม่ฟา พิมท์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงพัชรี ฉิมปากแพรก
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงจิรวดี ปูทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงปฐมาวดี เทียนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงธารารัตน์ แปนเถาว์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงอัญชิสา สุรนีรนาถ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงสุภัสสรา พึงแย้ม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงธนสรณ์ แถมเดช
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงพรนิตา คลอดเพ็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงอัจฉราวดี โสวรรณา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงณฐวร ช่วยเหลือ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ หมันแก้ว

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงเกศวลักษณ์ รักดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไตรสุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ไทยเล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงพัชรพร สินนาค

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงภัคธีมา จันทร์แก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ ดียืน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงธิณัฐดา สุดภู่ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงณฐมน ถูกต้อง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงศิริษา พรหมแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงภัสสนันท์ เอียมสุวัฒน์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองทศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ เปาะทองคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน วัตตา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงปุญญิศา เปยวกระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ช่อผูก

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา ภู่ร้อย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงวาสุกรี คำวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณพงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงอรณิชา โตสกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงธัญกร ทองกิม

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงมินทร์ทิรา โตพิทักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงณิชากร มูณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ แก้วหนู

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีเมืองช้าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุภัทรสรรค์ วิจิตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงนาตาชา เอียดเสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงปฐมาวดี แซ่ลิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงกัญจนา สาริกา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงสุตาภัทร รัตนพงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงดารินทร์ มหาสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงปทมาวรรณ เพชรศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงศรัญย์พร คงสันต์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปาระมาศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงเปมิกา ทองเทพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงศิรภัสสร สุขเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายนพสิทธิ

์

ปรีชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายณัฐพร รอดพ้น
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายชาคริต ชูเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายพิศิษฐ์ จันทร์ขาว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายธานินทร์ เกือแก้ว

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายสมพงษ์ ตามชู
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีวิวัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงเกตุมณี ยอดทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงปรายฟา แซ่ลิม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลักษณะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงชลธิชา สุขแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงญานิกา ขุนอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงสินีนาฎ นาคแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายพนธกร สมมาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายปภังกร แท่นแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายวัชรวาริน เทียมดาว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายชาติชาย แดงเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายพงศพัฒน์ เอมเอก

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายภูเบศว์ บุญสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายวิสุทธิ

์

ณ นคร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขศรีนวล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงธัญสุดา คงเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงห์คุ้ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงจิราพร วงศ์ชูเวช
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงธุมาวดี มุสิเกตุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงชนากานต์ ช่วยสังข์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เพชรมณี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายคณภูมิพัฒน์ วิบูลย์ศิริภากร

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายธีรภัทร รัตนนุกูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงกฤติยา ทองเนือเก้า

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุวรรณรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงศันศนีย์ สุขเหลือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงอันดา ยอดทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงพัชราวดี อิสรานานนท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายฑีฆะ พรหมจรรย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายสมัชยศ รอดพิรุณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูเอียด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงพิชญ์สิณี สิทธิบรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ ชุมถาวร
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงพัณณิน ศิริสมบัติ
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงชนิสรา นวลปาน ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายพรรษนนท์ ช่วยรักษา ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายพรรษนันท์ ช่วยรักษา ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายสรายุทธ เกตุแก้ว
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายดนุพล เลายีปา

่

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นวลนิม

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายวีรวัฒน์ จันทาทอง
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายกิตติพงศ์ กล้าหาญ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ถือทอง
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงสุวภัทร ทรงพันธ์
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงกันติชา ฟองมณี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงรัตติพร เสมาพัฒ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ คงสุวรรณ
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายสรายุทธ พลพยอม
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายสุรเดช เพชรทอง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายพัทธดนย์ กรเจริญ
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายพีระพงศ์ จันทราทิพย์
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายณัฐพงค์ ด้วงหยู ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายนราธิป อ่อนคล้าย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงธีรดา ทองสง
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงอาคิรา ดินดำรงกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงวรรณิดา ดำศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงประภัสสร ก้านทอง
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงคีตภัทร สงเจิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงอมลรดา ถือแก้ว
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงชนัญชิดา จันทร์ดวง
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายพงศ์พัฒน์ เซ้งรักษา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายวัฒนันต์ จันทร์แก้ว

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายธีร์วรา อุปการส่ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายสราวุธ แก้วสาระ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายสราวุธ เกตุแก้ว
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีนวลนุ่น
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายภูธเนศ แก้วพิทักษ์ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ ปจจัยคา
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงกรกฎ หนูพริบตา ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงขวัญชนก ขำถนอม
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงภควดี จันทองแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุชาวดี รัตนพงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงรินรดา เยียมแสง

่

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงปริยากร หมกทอง
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายพรชัย กาญจนวิวิญ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายสหรัฐ เพ็ชรนรินทร์
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายธเนศวร ศรีธระชิยานนท์
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายธนทัต กาญจนวงศ์ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายกิตติภูมิ ก้าวสมบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายธนาวุทธ์ จันทสุวรรณ
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงอรรถพร จ่ายอัน

้

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายปรมินทร์ พูลนวล
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงนรีกานต์ กาญจนโรจน์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงอภัสสร แซ่หลี
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสลิตตา เพชรสุวรรณ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงรัชนก เรืองศรี
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงชิชชญา ไหมนวล
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงนาตยา รักษากุมาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ผุดมาก
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๘

นายภูริวัจน์ จันทวิโรจน์
๒๘/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายณัฏฐนนท์ โชติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง .  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายกมนดนัย หมืนแก้ว

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงกมลชนก เพชรใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงกมลชนก แซ่ก้อง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงกรกนก ใหญ่ปางแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงกรรวี จงคง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงกรวีย์ มีมะแม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายกฤษณะ ทองคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายกฤษณุ สอิงทอง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงกวินนา เต้านุกูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงกัญญาภัค มาทะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ระกำทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกัลยกร เพอสะและ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แย้มกระะจ่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงกาญจนา ศิริวัฒน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงกานต์ชนก เกิดสิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงกิตติมา ฤทธิเพชร

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกือทอง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงเรือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

สวยสาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงกุสุมนิภา เพ็ชรรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงกุสุมา คำพลัด

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงขวัญหล้า แก้วคง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายคชา จันทร์แก้วหีด
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายคีตกานต์ แดงขาว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๓ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายจตุรพร บุญสิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงจรรยพร รอดภัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายจรัญ จิตถนอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายจักรภัทร แดงเอียด
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา คงถาวร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงจาฎุพัจน์ วงศ์เลียง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงชญานิศ ชูสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงชฏาพร นวลขาว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ศิริพระธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงชุตินันท์ โบศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ไกรวงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงฐิติมา คุ้มแคว้น
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พงศ์ไพโรจน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงณัฏฐา ซิวเซ่ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เพชรเกตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงณัฐชยา ทองอนันท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงณัฐนรี ทวีแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ขุนทองจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐพร ชูคลี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายณัฐภัทร รอดดำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์จันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงดรัลรัตน์ ช่อผูก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงทรายทอง อินทะกะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงทิพรดา โตชนก
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายธนกร ช่วยจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายธนภัทร์ มากสังข์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ อู่ทรัพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงธัญชนก หยูคงแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายธัญภิสิทธิ

์

บำรุงศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงธันย์ชนก งามจรัส
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงธิดาพร ทีรัก

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงธีรกานต์ ลันซ้าย

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายธีรภัทร ชิวพันกูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๔ / ๒๐๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ รักษาวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงนันทิดา อินทนุพัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงนันธิชา มาศพิทักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงนันธิดา โรจน์สุรางค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงนาขวัญ หินนัน

้ ้

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ฤทธิเดช
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายบุณยกร เรืองหิรัญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญยิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงประภัสสร แทนแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายปรีชา ชืนอารมณ์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กชายปวรกฤษฎิ

์

ใหม่เเย้ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ถูกต้อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ รัตนะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงปาณิสา นามสมุทร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงปุณยาพร เพ็งเพชร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายพงค์พล จันทพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายพชร นวลขาว
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงพรรวษา ชูนาก
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงพัชราภา เฉือยทอง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ โอทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายพัทธพล มลิวัลย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายพัสกร แก้วเก้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายภราดร เสือด้วง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงภัทรชนก พรมแดน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงภัทรลภา คงสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงภัทรสุดา สมสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงภัสรา หนูเกิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ไทรทองคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขศรีนวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายภาสกร บุญประเสริฐ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายภูกริช เรืองทองสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายภูเบศ เพชรสงฆ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายภูเบศร์ จันทรมาศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงมัลลิกา ปานมัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงรจนา รัตนพงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ เกิดปากแพรก
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงรัชฎาวดี จันทร์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงรัตติกา สิทธิสาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงรินรดี พรหมณะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี เทพรักษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วเถือน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงวงศ์ธิดา จันทร์พิทักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายวรพงศ์ ศรเกลียง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา ถาวรผล
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายวรัญู อ่อนเกตุพล
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวริศรา เรืองฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงวริษา นาคขวัญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายวัชรายุทธ ถือทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายวิชญ์พล ศักดาวุธ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๒๙

นายวิทวัส สงฆ์แปน
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายวิรัชสัณห์ ไชยานุพงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายวีระพงศ์ นำขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ศรีมาลานนท์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายศรายุธ จินดามณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญช่วย
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงศศิกานต์ อ่อนจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงศศิธร สุขถนอม
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงศันศนีย์ ปลอดจินดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายศุภกร รัตนพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายศุภกฤต เราะหะวิลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงศุภากร ผลเกลียง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงศุภิสรา ปานการ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงสาลิณี จันทร์รอด
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายสิปปากร เเก้วหนู
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงสิรภัทร เหมทานนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายสุทธิชัย บัวทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายสุพจน์ มณีวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงสุภัสตรา สังสัมพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงสุมาลี บุญทองแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงอภิสรา โมราศิลป
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงอรณัฎฑ์ จันทวี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงอริสา แก้วมหิงส์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ คงศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงอุษา ปราบริปู
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงเกวลิน นวลศรีทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายเจริญพงศ์ บุญทีสุด

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงเดียรดา รอดดำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงเบญจพร อินทรพัฒน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงเปมิกา ชูจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงเพชรลดา จันทรสอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงเมขลา ถาวรแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงเมษา หมกทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๒

นางสาวกชวรรณ โสคะโน
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๓

นางสาวกัญจนพร ปนทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๔

นางสาวกุลธิดา ชูเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๕

นางสาวจันทร์เพ็ญ ถือทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๖

นายจิรวัฒน์ ผลทับทิม
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๗

นางสาวจุฑารัตน์ งามจรัส

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๘

นางสาวจุฑารัตน์ สว่างจิตร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๖๙

นางสาวจุฬารัตน์ ชูช่วย
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๐

นางสาวชนิกานต์ โกติกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๑

นางสาวฐานิกา เพชรเกลียง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๒

นางสาวฐานิต ไตรรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๓

นางสาวฐิติพร แก้วชูแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ไทรทองคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๕

นายณัฐกิตติ

์

สังขนันท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๖

นายณัฐพงศ์ เขียวรอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๗

นางสาวณัฐิกา หนูเดช
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๘

นางสาวดมิศรา ไทรทองคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๗๙

นางสาวดารารัตน์ พุ่มเต้
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๐

นายทัตพงศ์ เตียสกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๑

นายธนน หวังสะแล่ะฮ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๒

นายธัญ คงขาว
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๓

นางสาวธันย์ชนก ถนอมนวล
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายธีรวัต ปานยืน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๕

นายธุวชิต ชูเกลียง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๖

นายนพธีรา ราชรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๗

นายบูรณศักดิ

์

พูลพงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๘

นางสาว ป.ปทมา ดำวัฒน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๘๙

นางสาวปริญญา คงแปน
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงปรียานุช ช่วยจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายปญญาชนม์ ประสงค์สุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๒

นายพงศธร คงเมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงภัทรสุดา ผลเกลียง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๔

นายภาณุวิชญ์ ชูสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๕

นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๖

นายวรวิทย์ ห้องแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาววริศรา ชุมพล
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๘

นายวัชรพงศ์ สงภู่
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๒๙๙

นางสาววิลาสินี อยู่คง
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๐
นายวุฒิชัย คงวัดใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๑

นายวุฒิชัย สุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๒

นางสาวศรันย์รัตน์ กาญจนสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๓

นางสาวศศิกานต์ กันยะติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๔

นางสาวศศิธร พริกบางเข็ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๕

นายศักดิดา

์

แซ่เตีย
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๖

นางสาวศิรดา คงวัดใหม่
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๗

นายสหรัฐ บุญคุมรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๘

นายสหัสวรรษ เพชรแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๐๙

นายสิทธิวงศ์ ศรีช่วย
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๐

นายสิรวิชญ์ ดวงแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาวสิรามล สุขประสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวสุกัญญา จัตุรงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๓

นางสาวสุจินตนา หนูแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๔

นางสาวสุธาทิพย์ เรืองศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๕

นางสาวสุนันทา คลังทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๖

นางสาวสุนิสา ใหมแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๗

นางสาวสุพรรษา ณ นคร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๘

นางสาวสุพัตรา มากทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๑๙

นางสาวสุรัสวดี สุขขะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสโรชา พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวสโรชา หมืนริน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายอธิปตย์ รักษ์รงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๓

นายอนุพงศ์ นุ่นบุญคง
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๔

นางสาวอภิญญา เอียมชำนาญ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๕

นายอภิสิทธิ

์

พรหมทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๖

นางสาวอมราพร เกลียงมี

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๗

นางสาวอริสา ณรงค์ฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๘

นายเจษฎา นาคแปน
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา หมืนพัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๐

นายเยียมยุทธ

่

สุทธิรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๑

นางสาวนันทิกา มุสิกเกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายกรวิชญ์ หนูดำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายกฤตพล พรมแดน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงกันธิชา ทองสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงกานต์มณี รักษายศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงกีรยานัน โชติดำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงญาณิศา ขำเพ็ชร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงณัฐนรี ธนาวุฒิ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงทตพร อินดำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงทัชชา แพรกนันเธอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงนวพร อมรกล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงปุญญิสา เพชรสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายพัทธพล มีประสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายพันทกานต์ สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายพิภัทพงศ์ สุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ปรีชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงภัคจิรา จู้พันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายภาณุพงค์ มีสะอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายรติวรรธน์ ทิพย์กำเนิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชาย ว.บูชิต พฤศวานิช
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงวริศรา แพรกเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงศิริพร ศิริเพชร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงศิวิกา สกุณา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายสรศักดิ

์

แซ่เขา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล กาญจนวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายอติเทพ สุขชู
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงอรรถพล พรหมจรรย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงอรรัมภา คำศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สังข์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายไกรวิชญ์ สุขแพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายกษิดิศ กาญจนวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงกิตติญา โยสะการ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ รัตนรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

พรหมมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายจิติพันธ์ จันทวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายชญานนท์ เมืองจันทร์บุรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายชัยวุฒิ สุขศรีนวล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ เอมเอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงณัฐวดี อินนุ่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายตนุภัทร ศิริวัฒน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายทีปกร บุญนวล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายธนพนธ์ มีแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่ตัง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายธนากร บิลเต๊ะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายธนาธร แก้วหนู
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายนราชัย ศรีเพชร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายนราวิชญ์ เอมเอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายนัฐพล พูลจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายนาภัทร์ เจะแหละหมัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงนิภาพร บัวขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน คงจินดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายภวนนท์ หัวคง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายภัทรกรณ์ ทรัพย์นวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชูเหมือน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายภัทรพล นวโคอัษร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงมาริสา คงประดิษฐ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงมาลินี เพชรหนูน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายรพีพัช กระบิล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายวุฒินันท์ หวันเต๊ะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงศศิประภา คล้ายปาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประมัยพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงฮันน่า คงนก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายอธิษฐ์ ภูมิแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงอนัญญา บัวขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงอรนันท์ เอมเอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงอริสรา ประยูรคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายอานนท์ คำนวน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ดำรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายเฉลิมพร ชูจร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงกานติมา บิลเต๊ะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายคณพัฒน์ ชูเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายคนอง คุ้มสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงณัฏฐา แก้วน้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายธนกิตต์ กล่อมเกลียง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายธนากฤษณ เส้งเอียด
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์สี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงนภาพร สุโขพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงนริศา บุญชูวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เจริญวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงประภัสสร ศริกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายปานทิพย์ ปานแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงพรนภา ห่อหุ้ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงพัตรพิมล คำนวน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายภาณุพงศ์ แพรกทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายภูวนัตถ์ ภูมีคง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงมาราตี สะหม๊ะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายรณวีร์ จันทร์รักษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายรพีพัทร พงศ์รักธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายศราวุฒิ ห่อหุ้ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา ชูทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุรีพร ชูช่วย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายอนุวัฒ จันทร์ศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงอรวีร์ กันยะติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๑ / ๒๐๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๕

นายสราวุฒิ เกิดคง
๒๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๖

นายนวมินทร์ แก้วแดง
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๗

นายณัฐภูมิ จิรักษา
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๘

นายธีระพงศ์ รัตนุพงษ์ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายพีรภัทร สุขแสง
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายณัธวุฒิ หนูเอียด
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๑

นายอุดมศักดิ

์

พิสูจน์ผล ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายศุภโชค พรหมรัตนพงศ์ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายพันธกานต์ สังขนิตย์
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายณัฐดนัย คงสันต์
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายปุรเชษฐ์ เวชะ
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุตรดี ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายฐิติพงษ์ อุปศักดิ

์

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายนนทพัทธ์ เกตุทอง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายวัชรพงค์ คงเมือง
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

ทองชมภู ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายภาณุพงษ์ สนสมบัติ
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายชนาธิป ชูช่วย
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายวรพล ม้งชูเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายชินวัฒน์ หนูคง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายเอกราช กาญจโน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์คง
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๗

นางสาวสโรชา สุวรรณรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๘

นางสาวสุภารัตน์ เพชรขวัญ
๒๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงกิตติมาวดี ต่างสี
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสังข์ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงอภิญญา นุ่นอ่อน
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ผุดมาก ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงกัญญาภัค บัวสี
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงอุสาห์ หมืนภัคดี

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงกำไลทิพย์ แก้วบัวสระ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงรัตติกาล หนูเอียด
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลิมวีระกุล

่

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สงฆภาพ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แคล้วบาล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายคมกริช แก้วลำหัด
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงนิรัชพร สินชู
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๒
เด็กหญิงรุ่งอาทิติญา ทองห่อ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายอธิชา สินชู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงจิรวรรณ วังจำนงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายต้นตะวัน สินชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยรักษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายธนากร มีเดช
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงนัฏฐกานต์ แก้วคง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงปาณิศา สิทธิสาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ ขาวขวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายอภิมุข มนุษย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงเพลินพิศ พวงผกา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงพิมพร ลอยลม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายศุภกร ช่อผูก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายเอกวัฒน์ สุดคง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายธนากร บำรุงพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายกันตวิชญ์ สุขดำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายธีรภัทร ติสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงวณิดา เรืองดิษฐ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

เลขะการณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงวาสนา รักงาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายสมศักดิ

์

พัฒเชียร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายเจษฎา แก้วประดิษฐ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายเอกรินทร์ ช่อชัน

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุสุขแสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงชนินาถ จีนดำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายมณสถิตย์ หอสังข์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ สุวรรณพงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายเอกรัตน์ มุสิแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ บางเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ ใหม่แย้ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววิเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงจันทร์นิสา พูลช่วย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายทัตเทพ พรหมทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปานเกลียง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายพัทธนันท์ มาตุเวส
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงรัชนก ไชยมุติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายอรรถพล ติสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงเยาวภา รอดขวัญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายเอกอมร ใหม่แย้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงไหมแพร สุขแดง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายนพณัฐ นุ่นแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขแจ่ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายวชิรวิทย์ เขียนด้วง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงศศิธร ณรงค์ฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายเจตริน ศักดิจ้าย

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายตรรกวุฒิ บุญศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๘

นายปยะ หมกทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายพงศ์เพชร โพธิพระ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายศรายุทธ สุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายถิรวัฒน์ เสนพิทักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายธีระภัทร ทองแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงมณิสรา คงสันต์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายธงชัย ส่งสีอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงนวรัตน์ นกจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงนันทภรณ์ ชีโว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พริกบางเข็ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายสุธี อ่อนแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงเมษาวดี แก้วอุดม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายธนกฤต เมฆแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายณัฐดนัย ทองจูด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายกิตตินันท์ ศักดิแสง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายจิรพนธ์ เส่งเอียด
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงนภัสสร พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ จำปา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายภาสกร สุวรรณพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายรพีภัทร อินนุพัฒน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ เส้งเสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงศกุลตรา เรืองรอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงธัชมาพร ศรีนวล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายบัณฑิต ชูกลิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงพรทิพย์ สังข์ดวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงพรนัชชา ฟกศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จอมแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงนันทิชา แก้วตาทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายภัทรดนัย ศิริสมบัติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงยศรวดี ถือทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายอภิวิชญ์ เมฆแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงอักษราภัค สุวรรณพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงญาดา หวานคง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงธีรดา สุขศรีนวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ศุภโชควารี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงวทันยา ศิริโสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงศิริขวัญ มีเชือวงศ์

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ มีแย้ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายณัฐภัทร ส่วนลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายธนกฤต วรรณทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงศศิมา แซ่ตัน

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายขุนณรงศ์ นนท์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายจตุรภัทร ศักดิหอม

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายณัฐดนัย ประสิทธินาวา

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายธนธร เรืองแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายธนวุฒิ แก้วเมือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงปรางฉาย มณีรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายปยวัช ทองไสพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงพรรณวษา วิจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงวรรนิษา ศรีโชค
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายอัครพล ขุนทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายปริวัชร เทียนทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางวัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงสุปราณี เทียนทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางวัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงเมธาวดี พันธ์เพชร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางวัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายกนกพงษ์ คงเจาะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายกรวิชญ์ เงินถาวร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายกฤษกร สุทธิรักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายกวิน ฐานะวัฒนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายกันตพัฒน์ เมืองแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงกิรติกา ทองคลอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายจตุพล พุทถนอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงจริยา ชินวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

แก้วนก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายชวิลพงษ์ ทัศนอารีย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายชินกฤต เชาวลิต
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศิริเดช
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายณภัทร พรหมจรรย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ตรีตรง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ มุ่งมิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงณัฐริการ์ จินา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ฐานะวัฒนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายธวัชชัย หยองบางไทร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไพศาล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงธัญสุดา จันทร์เภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร์ มณีสงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายธีระยุทธ เสนจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองนวล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายนันฐวัตร ภูมิไกร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายปฐมพงค์ จันทรภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายปญญพนต์ แก้วสิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงปุณณัชฌา บ่มไล่
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายปุรเชษฐ์ เจริญสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงพรจิราวรรณ

ศรีธรรมธร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงพฤกษ์ศิริ ช่วยแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงพิชญา แสงแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงพิชญ์นรี บุญมามอญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงฟาใส นาคสุวรรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายภัทรพล หวานหนู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงภาสินี ศรีวิอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายภูผา ใหม่แย้ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายมหิธรณ์ สาอุตม์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายรพีพัฒน์ หีบเพ็ชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายรัฌฌานนท์ คำหวาน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงรัตติกาล ถนอมเกิด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงฤทัย สังข์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายศรีนครินทร์ จันทร์ศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ หวังจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายศิววงศ์ บัวเพชร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงสิราณี ศรีหะรัญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา กวมทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงสุคนธวา คำแสน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงสุธินันท์ ถือทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสุรัสวดี นุ่นพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงสุวรา กลับสติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายอชิรวัฒน์ อินทวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายอภสร ธรรมชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายอมรเทพ เหมมณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงอรทิมา ขีทอง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงอรปรียา นวลสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายอรรถพันธ์ จันทร์แก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงอัคราพร ช่วยนุกูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงอัญชลิตา รอดมณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ภูมิแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงอุมาวดี อุปการดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงโยษิตา วงศ์ประไพโรจน์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายกรกช รอดมณี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงกรกนก เมืองสุวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ถนิมพาสน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงกานต์มณี ช่อผูก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายกิตติสันติ

์

สุขแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงกุลวรรณ พงค์วิทูรย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงคณัสนันท์ สำลีร่วง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา หนูเชียร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงจารุภัทร เกตุสุขแสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขุนราม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงชมพูนุท ส่องเมืองสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ลิมประเสริฐ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริวรรณ์เพ็ญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธนทัต บัวเดช
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายธนภัทร อู่ทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงธัญยธรณ์ เถาว์ชู
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายธีรภัทร จันทร์รอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายนนทวรรธ เพ็ชรนะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายปกรณ์ จินโน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงปวรวรรณ ศักดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายพงศกร สุนทรกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายพฤหัส จันไฝ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงสังข์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายพิฆเณศ ชัยนุมาศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์แก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงฟาใส แก้วเอียด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงภัทรวดี คงสุวรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายภาคิไนย ช่อผูก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงภาสินี ช่อชัน

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายภูมินทร์ แก้วเก่า
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายยอดเยียม

่

สุทธิรักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ใหมพูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายวุฒิชัย แก้วนก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายศุภกร มุสิเกตุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายศุภกิจ สกุณา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายสวิท แก้วสว่าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ช่วยจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไตรภูมิ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายสุรพัศ ตันติพัชรกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายอธิรุจน์ ตันเส้ง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายอภิมุข รอดมณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงอารยา ช่วยเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงกรนิกา เมฆแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายกันต์ธีร์ วงศ์เลียง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงกิตติมา แดงงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงดารารัตน์ หนูศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายกฤษดา สุวัตถี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายธนโชค จันทร์ดำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงพรรวษา ทองมี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายสุเมธ พฤษกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายคณิศร วงค์เลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายปุณณัตถ์ แดงเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายศุภวิชญ์ เมืองรอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายอภินันท์ ทวีทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๘

นางสาวดารา คำวังฆ้อง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายธีรภัทร สูงสุด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กชายพีระชัย แก้วไชยเสน
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายวีรพงศ์ ช่วยผล
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายศศิพงค์ ยศมาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายสานนท์ ศรีเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายน้องสี

่

คชเถือน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงรสริน หนูไฝ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๖

นางสาวสุภาพร พุทธรอด
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายอภิชาติ ใสจุลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนเมโด
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงเจีนรนัย นาควานิศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภูมิพัด

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายไพฑูรย์ ทองประสูติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๒

นางสาวกนกพร งามจรัส
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๓

นางสาวกนกวรรณ บำรุงศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๔

นางสาวกมลชนก ขุนทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๕

นางสาวกรกมล ทองท่าพญา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๖

นางสาวกฤติกา อ้นชู
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๗

นายกฤษฎาร์ ทองใหญ่
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๘

นางสาวกัญญารัตน์ อินฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๖๙๙

นางสาวกัณธิกา แสงสุวรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๐
นางสาวกาญจนา จันทร์มีโชค

๒๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๑

นางสาวกุลกันยา มาคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๒

นางสาวกุลนัฐ วรรณแสงทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๓

นางสาวขนิษฐา คชเวช
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๔

นางสาวคันธรส แคล้วกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๕

นายจตุรวิทย์ นนทแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๖

นางสาวจริยา วิเชียรเลิศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๗

นางสาวจันทิมา บัวเทพ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๘

นางสาวจิณัฎฐา ปานสังข์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๐๙

นางสาวจิรนุช แพงวิเลส
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๐

นางสาวจิราภรณ์ อ่อนจันทร์อม
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๑

นางสาวจุฑามาศ จิตวิจารณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๒

นางสาวจุฑามาศ นาคเต
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๓

นางสาวจุฑามาศ เพ็ญสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๔

นางสาวชลลดา จันทร์สุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๕

นายชัยวัฒน์ มุสิกวาที

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๖

นางสาวฑิตฐิตา เชียรชม
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๗

นางสาวณัฐพร พุ่มจีน
๓๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๘

นางสาวณัฐวดี ช่างคิด
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๑๙

นางสาวณัฐวดี บุญชันสี

้ ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๐

นางสาวณัฐสุดา ประทุมทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๑

นางสาวธัญญศิริ แสนเมืองอินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๒

นางสาวธิดารัตน์ อินทะเสโน

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๓

นายนพรัตน์ บัวคล้าย
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๔

นางสาวนฤมล คำสงฆ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๕

นางสาวนัฐกาญณ์ สุดสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๖
นางสาวนันทกาญจน์ บุรีรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๗

นายนันทนา บุญชุม
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๘

นางสาวบัวชมพู บุญทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๒๙

นายบุญพร้อม กำสุนทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๐

นายบุณฑริก ยิงเกษมบุญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๑

นางสาวปณิตา บุญนำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๒

นางสาวปนัดดา ทิพย์สมบัติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๓

นางสาวปนัดดา โอฬาร์พฤกษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๔

นางสาวประภาพร ศรีสุขใส
๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๕

นางสาวปานตะวัน แปนดวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๖

นางสาวพนิดา มณีโชติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๗

นางสาวพรชิตา บุญมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๘

นางสาวพวงผกา คุ้มรักษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๓๙

นางสาวพสิกา
แก้วประดับเพชร

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๐

นางสาวพัชราภา แก้วเมฆา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๑

นางสาวพัชรินทร์ แก้ววิจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๒

นางสาวพัชศิญา แก้ววิจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๓

นางสาวพิมพ์ชนก เพ็ชนาคิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๔

นางสาวพิมพ์ชนา เพ็ชนาคิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๕

นางสาวภัทราวดี แก้วประจำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๖

นางสาวภัสสร ปานสีทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๗
นางสาวมณฑากานต์ คงเอียด

๑๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๘

นางสาวมณีรัตน์ ประทานทรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๔๙

นางสาวมาริตา ขำเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๐

นางสาวรวิภา บำเพ็ญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๑

นางสาวรัชนี คชราช
๒๙/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๒

นางสาวรัฐชดา หนูสีแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๓

นางสาวรัตนา เกียรติพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๔

นางสาวรุ่งเรือง ยูโซะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๐ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๕

นางสาวลักษมณ เชยการ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๖

นางสาวลักษิกา เหมือนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๗

นางสาววรพา พิศโสภี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๘

นางสาววรรณวิศา ลักษณะวิมล
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๕๙

นางสาววราภรณ์ บัวดำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๐

นางสาววราภรณ์ ศรีสุขแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๑

นางสาววลี หนูเปด
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๒

นางสาววิชญา ล่องแพ่
๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๓

นางสาววิภาวี ดวงดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๔

นางสาวศศิธร ทองพริก
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๕

นางสาวศศิวิมล มีสินธุ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๖

นางสาวศศิวิมล แซ่เอียว

๋

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๗

นางสาวศิริพร นพดล
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๘

นางสาวศุภลักษณ์ รินรส
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๖๙

นางสาวสิริวิมล สองเมืองสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๐

นางสาวสุกัญญา คงเปนยอด
๐๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๑

นางสาวสุฑามาศ ประจำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๒

นางสาวสุดใจ เพ็งสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๓

นางสาวสุพิศตรา วุฒิวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๔

นางสาวสุภัสสรา ชูแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๑ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๕

นางสาวสุเพชรรัตน์ ทองรัตนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๖

นางสาวอรวรรณ ชนะเสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๗

นางสาวอรอนงค์ คล่องแคล่ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๘

นางสาวอลิษา บุตรดำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๗๙
นางสาวอาทิตยาภรณ์

ภูคำวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๐

นางสาวอินทิรา ปญญาชล
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๑

นางสาวเกษราพร ปานริน
๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๒

นางสาวเจนจิรา พูลสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๓

นางสาวอชิรญา ไพเตีย

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๔
นางสาวเบญจมาภรณ์

ธานีรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๕
นางสาวเบญจวรรณ สมเดช

๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๖

นางสาวเพ็ญนภา งามดำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๗
นางสาวเหมือนทิพย์ หมัดขาว

๒๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายกฤตเมธ สงเทพ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ จุลเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงกิตติมา ศรีอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงขณิตา อุบล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายจักรินทร์ ทองมาก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงจันติมา สิทธิสาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายจารุวัฒน์ พลสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงจิรัชญา ช่วยสถิตย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายชยดิลก สว่างวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงชลดา เอียดทองใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ขวัญคีรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงชาลิสา สุวรรณปาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ใช้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงฐานิดา ชัยรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงฐิติมา ลาภจุติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงณัชชา หินมี

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เรืองพุทธ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร บุญมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายณัฐดนัย มาลัยทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงณัฐธริชา นุ่นเศษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงณิชารีย์ วังขุนพรหม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงทะเลจันทร์ มณี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๒ / ๒๐๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงธนัชพร แสงนาค
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายธราดล นวลจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงธัญชนก กรดแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วกับเพ็ชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ธัญญะพืช
๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ประสิทธิสุวรรณ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ คงเช็น
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงธาริณี ถาวรสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังหนู

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายนนทพัทธ์ สมแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายนภัสกร เสริมพงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงนฤมล เหมเดโช
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงนลินญา สุดสอาด
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงนลินญา เชียรศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงนัฐมล จันทร์เมธา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ขุนพานเพิง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงนันท์ญรัตน์ เขียววิจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายนาวิน ปานเภรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงนิตยา ภักดีทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงบุญสิตา ทับควนชุม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายบุริศร์ จันทร์เพ็ญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงปฏิรัตน์ จันทร์สุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายปฐมพร ปานทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา กันทากาศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตร แสนวันดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงปญาพร ชัยพลบาล
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงปณแก้ว หาญมนตรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงปยพัทธ์ รอดบัวทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ปอยยิม

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงพรรภษา อ้วนศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงพัชราภา แปนชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายพันธกานต์ นาคาลักษณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายพัสนัย ใหม่นวล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หยูมุ่ย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงพุทธชาติ เหมเดโช
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๓ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คงช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายภัทรเกียรติ ทองรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงวรวรรณ ทองแผ่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ไทยสุขกอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงวรารัตน์ ฤทธิชัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ นวลสอาด
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวิภาวดี แสนเดช
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงวิรัชณี นวลสอาด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายศรา จันทร์ทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงศศิชา ชูศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรหมเกตุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

เสนแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงศุภาภรณ์ แก้วชนะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงศุภาภิชญ์ ทองทิพย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายสนธยา สุขสบาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงสมรขวัญ จิงต่า

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายสิงหราช สังข์ปาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงสิตานัน รักประทุม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เพชรเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ดาแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงสิริโสภา เทพพานิช
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงสุจารินี ชูช่วย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงสุจารี พรหมมี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุชาวดี จันบุญแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงสุทธิดา กล่อมจิตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา เพชรสำรวล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงสุพิชญา เกิดเอียง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงสุมาภรณ์ ขุนฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายหฤษฎ์ นวลสอาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ คงผอม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอภิชญา บุญคงมาก
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายอภิชัย ชูราษฎร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงอภิญญา ทิพมนเทียน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงอรอุมา ไฝบุญจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๔ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงอริสา พูลช่วย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงอัญชิสา สิงห์พรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงอารียา นุ่นเศษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

มีรส
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงเกศกัญญา เศียรอุ่น
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายเจษฐาพร คงเช็น
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายเฉลิมวุฒิ รอดหยู
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายเนติวัฒน์ สุวรรณกิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๘๙ เด็กหญิงเบญจภาภรณ์
พรหมมะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงเมษา ชนะพลชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มิตมาตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงแววตา หลาบสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงโศรดา ชุมเปย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ พาชีรัก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รวมพงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ พิจารณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายกิตติพล เกล้าสุวรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายกิติภูมิ ชุมหนู
๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายจิรยุทธ จันทร์ทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ลีจ้อน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองพิจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วบรรจง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายณัฐชนน ทับเถือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายณัฐชนนท์ หนูแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ขุนทิพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา จบฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายณัฐพนธ์ รัตนโชติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์สกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงตวงทิพย์ นาครอด
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงตะวันฉาย คงกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายทิวา ผดุงเดช
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายธนกฤต สุกรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายธนภัทธ์ คลังทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๕ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ สวัสดิพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงนพมาศ หนูสังข์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงนภัสสร วงษ์สวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงนิลรัตน์ แฝดสุระ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงนิษฐเนตร์ นะรัชการ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายปญญพนต์ ปรางแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงปุณยนุช มันคง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายพงศธร กาญจนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๓
เด็กหญิงพภรรณวษา ช่วยสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายพรภวิษย์ เครือหวัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๕
เด็กหญิงพลอยตะวัน แก้วพัด

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายพีระ เจริญสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายภราดร โคกะทิง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ถาวรสาร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ อ่อนสงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ทวีรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายภูมิพัทธ์ หม่อมพิบูลย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายภูริณัฐ สกาวรรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายภูริภัทร ทองปาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายรพีภัทร์ ลีลาพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายราเชนร์ ชูนาคา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงลลิตา จันทร์ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงวรรษมน เถาว์ทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายวัชระพงศ์ ชูศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงวันวิสา สายงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พลชนะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายวิษณุ แสงพรหม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายวีรภัทร แก้วประสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายวุฒิภัทร เครือคง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ พรมพิภักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายศรัณย์ จันทร์ทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายศักดา ดีสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายศิลา คงศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ถาวรทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๖ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายศุภกิจ รอดภัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ เพชรอนันต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงสุวนันท์ ลิมจิตร

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายอดิศร โสติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายอธิบดี ทิพย์มงคล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายอนันต์ จินดาลักษณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงอภิญญา คงเพชร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ อาภาภรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายเกริกพล สอนหนู
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงเกศยา พรหมทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินทร์ประหยัด
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายเสกสรรค์ ชูช่วย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุ่นเศษ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงกานต์มณี ทองเกตุ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงกานต์สินี ศรีอ่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงกิตติญา อำมาตย์เอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงกีรกานต์ นกบรรจง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงจารวี คงเหลือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ราโชกาญจน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงฉันท์หทัย เลขะภาส
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงชญาดา ใหมจุ้ย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงชุติมา คงแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงฐาปนี ศิริพงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงณจิรา ชุมบุญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายณรงศักดิ

์

ด้วงแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์สุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ไกรนรา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ทิพมนเทียน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายณัฐพล เรืองด้วง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายณัฐภัทร จงเพียร
๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานเกือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายณัฐเดช เรืองนาค
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ชูทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ เพชรรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายธีรพัฒน์ จิวโว

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๗ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายธีรยุทธ สอนหนู

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายนัฐพงศ์ มูสิกะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงปยดา จันทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายปยวัฒน์ ธนาวุฒิ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงพรชิตา รวมขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายพรประสิทธ์ วรรณสาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายพรพิชัย เทพทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงพรรณภษา จัวนาน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงพรรณวษา จันทเวช
๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ทอง พ่วงทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงภัทรวดี ชูแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงมุกธิดา คงเพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงรัตนา สืบสาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายศุภกฤต อินเกลียง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

เกือกาญจน์

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายศุภณัฐ พงศ์อำไพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายศุภโชค นุ่นเมือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายสง่าสิทธิ

์

คงศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๓ เด็กหญิงสตกมลวรรณ
พาชีรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชูสงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา สมพงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงสุธาสินี สืบสาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงสุภาพร เลขเพิก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุมิตรา เกิดหนู

๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ สุวรรณอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงอรอุมา ศรีสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงอิศริยา เทวเดช
๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๒

นางสาวเกตุสุดา เลขสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงทุ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูขะโร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายเจษฎา ทองมาก
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายเจษฎา รัตนุวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เงินไกร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา พรหมทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๐
นางสาวกัญติมา โชคอ่อน

๑๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๑

นางสาวชลลดา คงฝาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ ชูเมฆ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๓

นางสาวณัฐธิดา สามแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๔

นายณัฐวัฒน์ ณรัชกาล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๕

นางสาวทิพย์สุดา จันทร์ชาตรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๖

นายธรรมรัตน์ ปญญาทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๗

นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณยศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๘

นายนราทร อ่วมทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๒๙

นางสาวบุปผา วัฒน์สังข์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๐
นายปนวัตร ตราชู

๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงปทมวรรณ คูณขุนทด
๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๒

นางสาวปาริชาต นวลเสือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายปตุจักขุ์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๔

นางสาวพลิสาน์ สุขด้วง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๕

นางสาวพัชรินทร์ ศรีเกิด
๐๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๖ นางสาวภิญญาลักษณ์
ภาชีรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๗

นางสาวสายชล หลีวิจิตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๘

นางสาวสุชานาถ พันธ์แก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๓๙

นางสาวอทิตยา รุ่งสว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๐
นางสาวอัจฉรา จันทร์ทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๑

นางสาวอารียา สุขสมบูรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๒

นางสาวเสาวนี แก้วมีบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๓

นางสาวกชพร ทองบุญยัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๔

นางสาวกนกวรรณ สุขสมบัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๕

นางสาวกมลชนก ลมพัด
๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๖

นางสาวกมลทิพย์ กะทัดรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๗

นายกิตติพงษ์ ระวัง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๘

นางสาวกุลจิรา ใจซือ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๔๙

นายกุลนันท์ จันทฤทธิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๐
นางสาวจิรวรรณ คงอนันต์

๑๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๑

นายจีระศักดิ

์

คงเซ็น
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๒

นางสาวจุฑามาส บูรณะพาส
๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๓

นางสาวจุฑารัตน์ ชุมมะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๔

นางสาวฐานะมาศ ชโนจุด
๑๖/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๙ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๕

นายฐาปฐว์ จีนแพ้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๖

นางสาวณัฐวรา พิมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๗

นายณัฐวุฒิ จันทวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๘

นายทัศน์พล เลขะภาส
๑๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๕๙
นางสาวทิพพาวรรณ วรรณทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๐
นายธนพล จันทรสุราษฎร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๑

นายปฏิภาณ ภาวจันทึก
๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๒

นางสาวปนัสดา ยมแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๓

นางสาวปญลักษณ์ นาคชู
๐๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๔

นางสาวปาริฉัตร ปานฉำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๕

นายพงศนันท์ สืบคง
๐๒/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๖

นางสาวพิไลพร สุขจ้อง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๗

นางสาวมณฑิตา คงนุกูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๘

นางสาวมณธิตา โพธิถาวร

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๖๙

นางสาวมนัสนันท์ แดงบรรจง
๑๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๐
นางสาวมัณฑนา สังคะวังค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๑

นางสาวมาติกา สุวรรณทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๒

นางสาวมุกดา บุญกิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๓

นายยศพร คงเสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๔

นายยศสรัล ราชูพิมล
๒๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๕

นางสาวลลิตา หนูคล้าย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๖

นางสาวลัดดาวัลย์ หนูอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๗

นางสาววรรณภา บุญชูวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๘

นางสาววัชราภรณ์ นวลศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๗๙

นางสาววิมลณัฐ แฝดสุระ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๐
นายศตวรรษ ชูช่วย

๒๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๑

นายสถาพร ประชุมสงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๒

นางสาวสาวิตรี แซ่อึง

๊

๑๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๓

นายสุรพงษ์ มาศพิทักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๔

นางสาวสุรารัตน์ ศิริอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๕

นางสาวสุวนันท์ พรมพิภักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๖

นายอดิศร เมฆดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๗

นายอดิเทพ ย่องอัน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๘

นายอภิวัฒน์ สิงห์รัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๘๙

นางสาวอรปรียา จบฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๐ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๐
นางสาวอรวิมล หม่อมปลัด

๒๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๑

นางสาวอักษรสุดา ประชุมทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๒

นางสาวอารียา สิงประสงค์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๓

นางสาวอินทราณี ทิพย์โพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๔

นายอิสริยา คงจ้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๕

นายเกรียงไกร รอดเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๖

นายเจริญ บุญใหญ่

๒๕/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๗

นางสาวเยาวภา กัสปะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๘

นายเอกราช บุญกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๐๙๙

นางสาวแก้วตา ม้าแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๐ นางสาวแพรวพรรณราย

ศรีกลับ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๑

นายโกณจนาท เพ็งสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๒

นายไกรวิทย์ แก้วพัฒ
๑๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๓

นางสาวปภาวดี ศรีสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๔

นางสาวอรจิรา สุขเพ็ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๕

นางสาวอรวรรณ นุ่นจุ้ย
๑๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายธนรัตน์ สวาท
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล วัดเทพมงคล  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงณัฏฐกมล ยังอยู่
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพมงคล วัดเทพมงคล  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ รุ่งเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพมงคล วัดเทพมงคล  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงมนทกานติ

์

ศรทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพมงคล วัดเทพมงคล  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงเมษญา โจมทยาน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพมงคล วัดเทพมงคล  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายกฤษณะ ชุมมะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงจันทร์ชนก ชูศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุทธิภักดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายญาณวรุฒม์ ชุมมะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงญาณินท์ รอดหยู่
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โชติกรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายธนาดล ทองแกมนาค
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายธราดล บางโรย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายธวัฒน์ชัย หนูคง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายธวีวัฒน์ รัตนมโน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายธิติวุฒิ บุตรทหาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ เจ้ยเปยว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายปริวัฒน์ โทนแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายปวริศ เสือด้วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายพีรดนย์ ด้วงแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๖
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ คงช่วย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ไก่แก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงลักษณาวดี พลเดช
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายศราวุธ เปรมมุณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายสันติ ธานีรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงสิตานัน เกือนุ้ย

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงสิรีธร แก้วคง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงสุฐิตาภรณ์ พิบูลย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุดสะอาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงอลิสา ศรีวิลัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายอัครชัย ด้วงแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายเขษมศักดิ

์

รอดหยู่
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงคุณารัตน์ มีชุม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันบุญแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายวงศธร นุ่นจุ้ย
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๑

นางสาวกรรณิการ์ รักษาชล

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๒

นางสาวประณยา อ้อนสีกลับ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๓

นางสาววรารัตน์ สุทธิภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๔

นายสิทธิชัย สงล่อง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๕

นางสาวภัสสร เพชรรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๖

นายศุภวิทย์ แก้วจูมพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงจันทร์พิมล ศรีสมบัติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ ตราชู
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงณัฐชยา จินดานุ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วเล็ก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายธนกฤต คงอนันต์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ ขุนนาพุ่ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายธราเทพ นวลวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายนฤนาท สารมาศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงนาถนภัทร ทองพรหม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ บุญยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงนิศามณี ศรีนอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายปรัชญา บุญประกอบ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงปรางมณี บุตรดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงปานไพลิน อนุชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงปยาพัชร สงพราหมณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายพงศธร สมัยสงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายพงศ์ภัค เส้งสุย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายพิพัฒน์พนธ์ ด้วงฉีด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงภนิดา รจนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงภาณุมาศ เจติยานุกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายภูริณัฐ เพ็ชรรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายภูวรินทร์ ชูศรีนวล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงมัชฌิมา สงศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงรัชนี กัญจนกาญจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทองสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สมมุ่ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงศศินิภา ยอดระบำ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รอดบัวทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เส้งสุย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายสนธยา พังแพร่
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงสุชัญญา พัดจันทร์หอม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงสุชาวดี เพชรทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ช่วยสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงอชิรญาณ์ จาราช
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วเรืองฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงอริสา จันทร์ไฝ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๓
เด็กหญิงอัจชฎาภรณ์ เนรานนท์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายอัษฎาวุธ อินทะเอียด
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงอารียา เพ็ชรเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงเกศินี พรหมปาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายเดชาธร ประดับ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงเสาวรส คงช่วย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายกฤตพร บุญถึงจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิแก้ว

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ หนูขุนนาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายจักรริน รอดทองสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เซ่งฮวด

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายฉัตรชัย จันทร์เขียว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา รอดเนียว

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงญาณิศา แกล้วกล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายฐานิศร แปนศรีนวล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีนอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รามณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สาเหล่
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงณัฐกรณ์ กองสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เจติยานุกูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ วิเศษแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายธนกฤต ฤทธิชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์ทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงธัญวชนก จินตวร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงนภัสสร แก้วจำนงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงปริชาติ ชิตเดชะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงรวีพร สุขจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงรุจิรา มูลเหล็ก
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงศิรัญญา กาญจนคลอด
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงศิวพร คงช่วย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงอริสรา คงเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายคินนกฤต โชติเทวชพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงชนัญญา คงดำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายชวัลวิทย์ กะทัดรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เกือกูล

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายธนาวุฒิ อาจสามารถ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงธิดาแก้ว ภัททิยากูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายธีรัตน์ เมืองสถิตย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงบุลิน แก้วอารีย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงปกิตตา จินดานุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงพรนัชชา ชัยสุภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงพัทธวรรณ รามณี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงพัสวี ราษฎร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงพิยาดา ดวงพัตรา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ กลมกล่อม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงวรัญญา ทองดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงศุกลภัทร หนูเกลียง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายศุภชัย ถาวรสาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายสัจจพร พิมพิรุด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุภาวดี เทพทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายอดิศวร ยังอุ่น
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงเสาวลี เสาว์ถลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงจารวี จันทร์ดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงดรุณี ยอดศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายธนพล หวานแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายธีรไนย ทองพิจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายพงค์ดนัย ศรีทองพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายพสิษฐ์ กลับขาว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงพัชรา สมทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายมนตรี มีศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงรพีพรรณ วะเศษสร้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๔
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ์

เทพพานิช
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงศศิวิมล นุ่นเศษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงอัครมณี ศิริพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีสุรางค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ วงษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๔๙

นายจราเกียรติ

์

รัตนอนุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายจิรายุ ทองคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายปยะศักดิ

์

วงษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายพลวัต ขุนเสถียร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายภูบดินทร์ เหมทานนท์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงวราพร ธรรมนู
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงกนิษฐา บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงจิตราภรณ์ ศรีเทพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงชลธิชา แซ่บุ๊น
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๕๙

นางสาวณัฐชยา เปยกลิน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๐

นางสาวนภัสสร พิทยานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๑

นางสาวพรมนัส หมืนสมบัติ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงพัชริดา ไหมชู
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๓

นายรุ่งตะวัน สังหนู
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงเกสรา เพชรทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายเจตนสฤษฏิ

์

ประจักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๖

นายธนาวุฒิ จันทร์ตรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๗

นางสาวปยธิดา คำปุก

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๘

นายกฤษฎา อนุรักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๖๙

นางสาวปยะรัตน์ กลับรอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๐

นางสาวอรอุมา นาพนัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายชญานนท์ ธรรมขุนนุ้ย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายศุภกฤต กลินสุคนธ์

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ นาคแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายนราวุธ สุขสงวน
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายพลชนก เพชรทอง
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมแก้ว ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายชัยวุฒิ อนุรักษ์
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายธีธัช เสือชาวปา ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงอุมาพร คงคานนท์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงปริยาภัทร บุญชาติ
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงวนัชพร เรือวสวรรณ
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทเรือง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงชนินาถ ราชวงค์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงวาสิตา โอพริก
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงวิระดา หนูเกลียง

้

๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงรวิพร บุญชาติ
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงนฤมล กลันสุวรรณ

่

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงพรศิริ รณศิริ
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงกิตติมา รอดพิบัติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ช่วยพิทักษ์ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงกปวีณอร นาคแก้ว
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์พุ่ม
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงธริษตรี พรหมมินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงภัตรธิตา ขุนรัง
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงวันวิสา หนูเกลียง

้

๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงชนัญธิดา ทองประไพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

คำแหง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงทวิกา จงจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงทัศนันท์ ไทยราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงนลินี เกลียงมณี

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายศุภกฤต ปกษาสังข์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กชายสิทธิชัย ณ นคร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายอภินัทธ์ สันติวรกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายณัฐดนัย ชัยคงทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายนราวิชญ์ บัวทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงสรวรรณ ยังยับ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงอภิสรา พงษ์จีน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หนิมพาส
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงชนกานต์ แก้วสนัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงทักษินา เพชรในหิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองเอียด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงนภัสสร พงษ์จีน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงนันทวัล สมสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงนิธิวดี ยืนยัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงบุษรา ชัยคงทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงพรนภัส นุ่นสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงพัชรีย์ เพ็งดำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ รัตนี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายภาณุเดช หนูราม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงมลยา ไทยราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายยศธร เชาวนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายรพีพัฒน์ เทพเรือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงวณิฉัตร คงพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงวรารัตน์ ศักดิสูง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงสิริกัญญา ชัยฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา สุขเขียว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงสุพิชญา สุขอนันต์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายอิทธิพงษ์ ตรึกตรอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายเอกราช โพธิทอง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงจุฑามณี บุญเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงอรอุมา สัจมณี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงอัญชิสา ไกรนรา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายศุภกฤต คงเขียว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จ้อนลี

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูดำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายธนบัตร เรืองเอียด
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงชัชพร วงศ์เมฆ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สุริยะผล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงปุณวณัฏฐ์ รัตนพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงสัตตบงกช ไชยรักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงสุประวีณ์ เอียดคง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงอาธิญา ณสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงกมลชนก รัตนบุรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายชวัลวิทย์ ถนอมชู
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงนฤมล เพียรดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงบุญรัตน์ รัตนพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงพรกนก ศรีสว่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายพลภูมิ สายนาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายภูผา จิตต์ผ่องอำไพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายมนัส ชูประจง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงฤดี วิออง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๒
เด็กหญิงสุรางค์พิมล แซ่ตัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา มีสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงเพ็ญนีติ

์

วงศ์เมฆ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายกัมปนาท ทองแปน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงจิตฤดี ไกรนรา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงชมพูนุท เพียรดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายฐากร ทองเครือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายติรคุณ นพกาศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงธันวดี ถ้วยทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายนราวิชญ์ ช่วยขุน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายนวพล ขวัญศรีรุ่ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงนิตยา ยอดรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงปณิตา แปนสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายปุณยธร แซ่ตัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทินวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ทิพย์รัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายวีรชัย จันทร์เมืองไทย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงสุณิสา ศรพิชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๘ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายอชิรวัฒน์ เก้าเอียน

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ ไม้แก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงจรัสศรี เพอสม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงจุฑามณี มนัสชล
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ชูแขวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงณัฐชยา นุ่มนวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายทรรษณะ แท่นอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ โกศลเสรฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธนวัตร ชุมพล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงธัญชนก สร้อยอินทนิล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงธัญธิมา ศรีทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายมนตรี ใจกระจ่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๒
เด็กหญิงวรรณติกานต์

ไชยโย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงวิราพร เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายวุฒิพร สิทธิศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา อยู่ขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายสุทธิภัทร ชูสุทน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงสุธิดา บรรติศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงสุธิตา สุขมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงสุธินี ประจำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงสุธิมา พงษ์ศรีเกิด
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี สุขนุกูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงสุรีรัตนา ลีลากร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ คงรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงอรุณวดี ศรีเกิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายเกรียงไกร ตรีกำจร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงเกศรา เจษฎารมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงกานติมา แซ่ตัน

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายกิตติพันธุ์ ศรีทิพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงฉัตรลดา เนือเขียว

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายชินราช รักษายศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายธนธรณ์ บุญมาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายธีระพงศ์ ไสว
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงนวรัตน์ ศิลปวิสุทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงนาราภัทร เรืองช่วย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงรสรินทร์ เลิศลภ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงรัตติยา รัตนบุรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

จงจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงสิริรัฐ นินทศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา นาคฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายอนันต์ พจนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ผลศัพย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงอาจิมา วงศ์เสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายกฤติน กลินขำ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

หมวดชนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูแขวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายธนาดิศย์ กลัดทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงธารารัตน์ ฤกษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ คำทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงพรรภษา ศิริ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงศิวนราภรณ์ ชมภูวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์ประสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๒
นางสาวกนกกาญจน์ ทองรอด

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๓

นางสาวกนกพร ชนะพล
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๔

นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมประสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๕

นางสาวขัตติยาพร เนาวพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๖

นายจตุพร ไพเราะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงจันทิมา แนะแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๘

นายจิรศักดิ

์

นามโชติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๒๙

นางสาวตรีรัตน์ พฤศวานิช
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๐

นางสาวธนธร มะลิวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๑

นางสาวธีราพรรณ เทพี
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๒

นางสาวพัชราวดี เรืองฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงยุวดี พรหมศร
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงวาศิณี วุฒิศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงศรัณย์พร บุญเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๖

นางสาวศศิวิมล นนทสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๗

นายสงกรานต์ ชาสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๘

นางสาวสุพิชชา สุดใจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๓๙

นางสาวอารยา ศรีเกิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงแก้วชนก เสนารัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๑

นางสาวณิชากร โชติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๒

นายทักษิณ เดชาสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๓

นางสาววิลาสินี ชานนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๔

นางสาวเบ็ญจวรรณ จันทร์สุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๕

นางสาวปณฑิตา เดชยก
๑๖/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๖

นางสาวภัทรนันท์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๗

นางสาวสุภลักษณ์ ศรีทิพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงกมลฉัตร บางโรย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงกริษฐา ทิศขันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงกัลยาณี เกิดทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายกิตติภณ สงอาจินต์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงกิตติมา ฤทธิมหา

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา ขาวพิชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายจักรพงศ์ อุปลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงจันจิรา ทองทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงจันทร์ทิรา สรรเสริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๗
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ อินทนี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ บุหลันพฤกษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พรหมราช
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายชัยวุฒิชนาธร หาญใจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงศ์เสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงณัฐติญา แผ่นทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงณัฐมน ณ สมบัติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายธนัตถ์ ภาสกร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงนุชรี โมสิกานนท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายบัญญวัติ จิตรวิบูลย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงปณฑิตา เชือเอียม

้ ่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงปทมา นพฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายพงศ์พันธุ์ นวลแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายพงศ์เทพ บุญเมือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงพัณณิตา ชนะรบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงพิชญาภา หมืนแก้ว

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงพิทยารัตน์ หิรัญรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงพิมลพรรณ หวลหอม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายภัทรชัย บัวพรหม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญรักษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงรุ้งผกามาศ แก้วสุกใส
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงวรรณณิภา กัววงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงวรัทยา รัตนพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงวริศรา ละม้าย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงวริศรา เทพนุรักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงวศินี มูณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีสุขใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงศิรภัสสร วุฒิศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงศิริพร เพชรประพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เดชคงแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงสิรินญา บุญมาก
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายอนันยศ จรเปลียว

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายอภิเดช บุญรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงอรัญญา พรดอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายอัครพนธ์ ศิริวุฒิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายอาทิตย์ ภาครัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงอารียา หมวดชนะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงเปรมิกา ศรีพุฒ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา รุ่งคลัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศิลปวิสุทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ศิลปวิสุทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงแพรวา ไชยานุพงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงใกล้ตะวัน ยิมละมัย

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๐
นางสาวกนกชล ใจรักษา

๒๐/๐๖/๒๕๓๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงจุฑามาส จันทร์ภูชงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงฐิตาวรพรรณ

ขุนศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายตรัยคุณ สังฆดิษฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายธนกร บุญแนบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงธนวรรณ พรหมทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงนรกมล สิทธิเชนทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายนวพล จำรูญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงนันทิยา ทองวิจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ วรรณโชติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงปยกาญน์ แดงเสน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงพรชิตา พงธิพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงพิชญา จิตต์ตรง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายวันชัย จันทร์อ่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายศิริรัตน์ ชินราช
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงอทิตยา ทองหยอด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอุมาพร พุทธา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายเกือกูล

้

ทิพย์บุรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ศรีรีภพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงกนกพร ดาวัลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงกนกพร ตันคำ

๋

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขศรีใส
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงกมลพร พรหมแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายกรกช โมสิกะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายกรภัทร ขวัญเมือง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงกฤษณี วิเศษวงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร กรายแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร แผ่นทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงกาญจนา ชัยสงคราม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงกุมุทินี ศิริรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงกุลนันท์ ปรีชา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายก้าวไกล คล้ายไชยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงจันสุดา มีแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ จงจิตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์ รักษายศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงจุฑามณี ปรีชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ รัตนบุษยาพร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงชนาภัทร เดชศาสตร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงชนิดา เอ้งฉ้วน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงชลธร ไสยจิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงชลพิชา คชาโกศัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายชาญณรงค์ พงสัมพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงชิชญา บุญทีสุด

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงชุติมา แก้วอ่อน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๓ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงญาณภัทร บุญพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงฐิติมาพร รัศมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายณภัทร การช่าง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายณัฎฐากร ศักดิจันทร์

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

หนูเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิศรอด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สุดใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัฐมน สุขเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายณัฐวัตร สวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ ภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงณิชากร หอมแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงณิชานันท์ สุทธิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายทักษิณ เกตุสุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงทินพรรณ เพชรศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายทีฆโชติ วัฒนถิรากุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายธงชัย วรรณทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายธนธรณ์ ชุมจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายธนบดี ศรีสุขใส
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงธนพร โกรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิมล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ติวต้ง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงนทสรวง รักษายศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายนพดล วงศ์เวียงจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายนราวิชญ์ คงเส้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงนฤมล ไชยสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงนวลหง รักษายศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงนัฐชา นาคประดิษฐ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงนิดานุช พลกูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงนุชนาฎ เชาว์ช่างเหล็ก
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา อ่อนเย็น
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๖
เด็กหญิงบุญญารัตน์ เพ็งสกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงบุราคัม จะกอ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงปนัดดา เกตุพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๗๙
เด็กชายปณณุวรรธน์ สุมงคล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงปยนัฐ สวัสดิโกมล
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๑

นางสาวปยนุช ราชรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงปยมน เพ็งประสพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงปยะธิดา พราหมณ์ชู
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงปยะมาศ คำบ่อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ พวกพ้อง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายพงศพัศ สุทธิ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงพรภิรมย์ เรืองด้วง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๘
เด็กหญิงพรหมเกษร รักษาศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพชระ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงพิชชาพร คล้ายจินดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา รักษาวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงพุธิตา รารักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงภัทรพร บุญสนอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายภัสกร บุญเกือสงค์

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ รอดวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายภีมพล นพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายภูธเนศ พรหมสุวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงภูศิดา คีรีเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ยะโส
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงมาริษา สุชาติพงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายยศพัฒน์ จงจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายรณภูมิ ชาญพล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงรติกาย ดาราพงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายรามินทร์ จำนงจิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน อินคีรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุดใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงวธิดา รักดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงวนัชดา ปรีชา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงวรดา สิทธิเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงวรรณวิไล เกลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงวรัญญา ถินกำมะถัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงวรัญญา ทองยังยืน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สุ่มมาตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายวรเทพ ชัยขันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๕ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายวสันต์ นพวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายวิทยาพล แก้วสุวรรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี สมวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายวิษณุ จันทรสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงศตพร ชะอุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงศรินทิพย์ วิจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล ช่วยรอด
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ จิตตารมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายศิวะกร ละออ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงศุภกาญจน์ รักษาศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงศุภสุตา ศิริสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายสถาพร ภูมิไชยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายสรวิศ หยาดคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงสันต์ฤทัย โชคอิทธิทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๒๙
เด็กหญิงสุกัญญาณัฐพ์

กะตากูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงสุฑามาศ บุญรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงสุณัฏฐา แสงมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองใหม่
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงสุตาภัทร ไชยศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงสุธิดา เกิดศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงสุธิตา ชีวะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสุธิษา เพ็งกลางเดือน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงสุนทรีย์ สิทธิรักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๘
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พรหมรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทร์ช่วย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงสุภาวรรณ ปนเพชร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ชูช่วย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงสุรัตนวดี สิงห์โท
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงสโรชา วงศ์พิพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงหยาดนภา กิตติมานุวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายอธิวัฒน์ พรายแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายอนุสรณ์ ไกรสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายอภินันท์ คงสงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ พุทธปญญา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายอภิฤทธิ

์

ไชยประพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงอภิสรา เพชรจรูญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงอภิสรา แก้วมล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายอรรฆพร พะโยม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงอรอนงค์ สร้อยรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงอรอุมา พรหมขวัญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงอรัชญา บัวเกตุ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงอลิษา เนาวพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายอัญชนะ มีชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงอัญชนา วัฒนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงอาทิสา ศรีอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์สวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงเกณิกา บัวแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงเกวลิน บุญยัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงเกษมณี เชียงโส
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายเชษฐวิทย์ สวน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายเพชรภี ไชยโกษี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงเพชรหทัย ทองรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตามี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงเพ็ญสุดา สนิทพิมพาภรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงเมธาวี การเกตุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงเลิศนรา พนาลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โมฬ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงโสภิตา ณ นคร
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงกิจติภา รักษาวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา อาญา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีชา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายธนพัทร ศิริวุฒิ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงนันธิญา เกิดไกร
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงปฐมาวดี ชาญบำรุง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงปาณิสรา ไชยศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงพัทรภรณ์ สวัสดิอุบล

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ คลอดเพ็ญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายวีรภัทร บุญเกือสงค์

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงวีรวรรณ ลีทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๗ / ๒๐๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงสิริภรณ์ ศรีอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงสุชาวดี จิตรสวาท

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงสุตาภัทร ทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงหยาดเพชร หนูสังวาส
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายอาทิติยา ทองเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายกานต์ชนม์ อินทร์สุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พราหมณ์ชู
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ สายชู
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายศิริมงคล มหาสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงเกวลิน ศรีจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๖

นางสาวจุฑามาศ เกลียงเกลา

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๗

นายชาญวิทย์ เหลืองอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๘

นางสาวณัชชา เพ็งหนู
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๖๙๙

นางสาวณัฐธิดา รักษาแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๐
นางสาวทิมาภรณ์ กุศลเอียม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๑

นายธนวัฒน์ สารพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๒
นางสาวนรินทร์ภรณ์ แซ่เตียว

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๓

นางสาวนิยดา แก้วโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๔

นางสาวปยวรรณ เครือจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๕

นางสาวพรชนก สุวรรณพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๖

นางสาวระพีพรรณ แสงระวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๗

นายรุจิระ ปรีชานันทศักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๘

นางสาวรุ่งฟา แท่นอ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๐๙

นายวุฒิเทพ ศรีมุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๐

นายสุกฤษฏิ

์

วงศ์พิพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๑

นางสาวสุวนันท์ ดาราพงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

พนาลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๓

นายชุติพันธุ์ แซ่เจง
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๔

นายณัฎฐากร กะตากูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงกนกรดา ดวงมุสิก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงกรรณิกา ทองคง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายกฤษดา เกตุแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายกฤษติพงษ์ สีมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายคุณากร พิชัยฤกษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายจารุวิทย์ ช่วยสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงจิดารัตน์ เพ็งรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์รักษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายฉัตรมงคล ผลกลำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายชญานนท์ ล่วงห้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายชนศักดิ

์

พรหมรอด

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงชาลิสา ภักดีภักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายญาณพัฒน์ กรดนวล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงณัฐชา ศรีทิพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายณัฐพงศ์ คงกำไร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เมฆสว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงณิชารีย์ พุ่มก่อ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงดรุณรัตน์ ช่วยชู
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงดวงนภา ชลสินธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงดุษฎี ชูรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายทวีวัฒน์ คมบาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายธรณิศวร์ เลือนลอย

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๘

นายธัชนนท์ ราชวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงนภัสสร ชัยเดช
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายนภาพล พุ่มกอ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายนวภูมิ หนูหว้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายนัฐดนัย เพ็ชรคง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงนัทธวัล มะลิหอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ หลักซุม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายนิธิกร พระสงฆ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงบงกช ชัยเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ จะโลนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงปณิตตรา ปลืมสุข

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงปรัชญาวี ใจห้าว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายปรัชญ์ชวิน จิตเขม้น
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๑
เด็กหญิงปาล์มตะวัน เมืองจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงปยฉัตร ชูใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายปยะ ช่วยบำรุง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายพงศกร มิงเมือง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายพงศธร บุญศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายพงศ์เทพ ช่วยสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๗
เด็กหญิงพริญาภรณ์ พัฒน์ปาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อยู่เย็น
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายภูริณัฐ ยะโกบ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายภูริณัฐ หอมทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เลือนพริม

่ ้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงมลสิชา วงศ์วุ่น
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงมะลิวรรณ ไชยพงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายยศพัฒน์ สุขน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายยศพัทธ์ พิมเสน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายรวินท์ ชูสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงรัตนวดี เพ็ชร์แก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงรินรดา เย้าดุสิต
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงหวรรณกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงลักษิกา ลาภเหลือ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงวลัยพร ขนอม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายวัชรพล บุญประสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงวิภาวี ดาราไก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงศิรินาถ เพ็ชร์แก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงศิริวรรณ เพ็ชร์บูรย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายศุภชัย กลินสุพรรณ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายสรดิษฐ์ เพชรชำลิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายสิทธินนท์ พูลดวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงสุณิสา มุสิแดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายสุภาพ ทามาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายสุวินัย ชูช่วง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายสุเทพ เชืองช้าง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ แก้วสมุทร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายอดิศร จันทร์คง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงอนัตญา มูลโมกข์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายอนุชา หนูดำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายอภิเชษฐ พงษ์เตรียง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายอริญชย์ หมวดคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายอัครพนธ์ มะยะเฉียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายอันดา ครชาตรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายอุชุกร สมเขาใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงเนตรนภา จิตรอารีย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงโศภิตา ศรีเทพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายกฤษฎา นิลวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายกิตติธัช นิยม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายจักริน แสนภักดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงชนากานต์ สังลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงณัฐรดี ปานนก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายทัศพล แก้วแปน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายธีรพัฒ สมศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยชนะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายพงศ์ณวัตร เขียวเด็ด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ดำคล้าย
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายพรสวรรค์ อ๋องสุทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายพิทวัส ดำพัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายพีระพัฒน์ แสงมุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายฤทธิชัย เชือบ่อคา

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กชายวรรธนกิตติ

์

มีคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงวรัญญา แสนสองแคว
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงวรัมพร จุลรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายวิทัญญะ ชำนาญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายวีรภัทร ช่างคิด
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายศรัณย์ วรรณกลัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายศรันยู ทองคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายศราวุธ ศุกรกาญจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พัดวี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายศิวะโรจน์ เพ็ชร์แก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขประสงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายสุทธิภัทร อาจหาญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายสุธาเทพ ประสารศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายสุภัทรโชค ใจโปร่ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายหัสธิชัย สมศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายเนติพงษ์ สิงห์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่ภู่
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ โตชะนก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงฐิติกา ขนอม.
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายดนุพล ชัยกฤษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายนัฐวุธ บริบูรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายพรชัย รักษาชล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา ชัยฤกษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงพีระภรณ์ ใจห้าว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายภาณุพงษ์ มาคงกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงรัษฎาภรณ์ แดงนุ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ชูกลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายคะณิติน จุลแกบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายธีรวุฒิ เพชรรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายธีร์วรุตม์ เพียรจัด
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายมงคล เขียวเข็ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงระพีพรรณ สมศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายวงศ์ตระกูล สิงหวรรณกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายศรายุธ จารุภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๓

นางสาวศิรินทิพย์ สินศักศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๔

นายสราวุฒิ มีชูศิลป
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายสินชัย ปานรอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายอดุลวิทย์ เจริญรัตนะพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายอมรเทพ ชูฟอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๘

นายอรรถชัย ศรีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๔๙

นางสาวเบ็ญจวรรณ ภูมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๐

นายจิรพนธ์ ภาคภูมิพงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๑

นางสาวชุติมา ใจห้าว
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๒

นางสาวญาณิสา แซ่เบ้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๓

นายณัฐกรณ์ รักชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๔

นายพรชัย แสงโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๕

นายพัทพงค์ ฤทธิมาศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๖

นางสาวพิมพ์วิภา สังข์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๗

นายวิศรุต สังข์ผอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๘

นายอภิชาติ บุญมี
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๕๙

นายอาจรีย์ เทพรักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๐

นางสาวเบญจมาศ เย็นรักษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๑

นายจิรวัฒน์ มีคล้าย
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๒

นายณัฏฐากร ผิวสลับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๓

นายพุฒิพงศ์ จามจุรีย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๔

นางสาวโชษิตา ภักดีบำเพ็ญ
๒๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๕

นางสมฤดี ไชยเดช
๒๗/๗/๒๕๑๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายกฤตภาส ขาวเขียว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายกฤษฎา ชูแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายกฤษดา ห้องเม่ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บริรักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายคณิศร บุญเหลือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายจุลจักร จิตจักร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงชมพูนุช เรืองสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมสกุล

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยิงยงค์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายพชร ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชูกลิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายพฤษกร ผิวล้วน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายภาคษา ศิริพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายภูริเดช เทียบทรง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายอนัน ศรีวิมล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายอภิวิชญ์ ใจแจ้ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงอรณิช ช่วยคำแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงอรวรา บัวเขียว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายอริญชัย แซ่อ๋อง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงเนตรนภา มะลิเผือก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงกชนันท์ สุโขพล
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงกนกพร สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์พัฒน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๘๙
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ สุวรรณ์เวียง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กชายกิตติชัย ทองปสโนว์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงจณิสตา ประชานิยม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงจินตนา เรืองหิรัญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงจิราภา จินดา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์รอด
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงชิงดวง คำดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงช่อผกา ขาวปลอด
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่อุ้ย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงดวงพร พิทักษ์พิเศษ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายทชานนท์ เรืองรอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงทิพย์ภาพร ยอดระบำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงทิพย์รดา คงเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ ฉลาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายธนาเทพ แก้วประยูร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายธวัชชัย ทำการเหมาะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เพียรจัด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทร์ทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงธารารัตน์ สดุดแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กชายธีรภัทร ขวานบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงธีรรัตน์ ผลศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายธีระพัฒน์ ทองช่วย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายธเนตร ส่งเสริม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายนนทพัทธ์ ทับเพ็ชร
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงนฤมล พงษ์เกือ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงนฤมล ใจมัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายนันทภัทร สิงห์สุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงนันทิศา โปดำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงนันท์นลิน ชูเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายบวรศักดิ

์

สังวาลย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายบุญส่ง รักขะนาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงบุษยา เลขมาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายปรมี พรหมคีรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงประภัสสร พรหมแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงปาณิสรา ซังปาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายปติ ตังมัน

้ ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงปยาพัชร เพียรจัด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายพงศธร นนทเภท
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายพงศธร หนูแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายพงษ์เพชร จันทร์ทศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงพรชิตา เขียงคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๐ เด็กหญิงพรรณณาภรณ์
รุ่งเรือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงพรรณพษา จันทร์เพ็ชร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงพรรณวษา แก้วเลือน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ จันทพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ ใจหมัน

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงพิชญา เพ็ชร์รัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงพิยดา คงสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายพีรณัฐ สุขยืน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายพีรพัชร บุญสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายพีรภัทร ระเห็จหาญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายพีระภัทร แก้วเลือน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงภัททิยา บุญชูศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายภูวดล เฟอสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายภูเบศร์ เพชรศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงมนรดา อุทัยหัสน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงมินตรา นาคกลัด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงฤทัยชนก ปานมณี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๗
เด็กหญิงวรรณภาพร โกฎิกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายวัชรพงษ์ มหากาฬ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายวัชระ พรหมแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงวันดี ปะนะสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ จันทร์อ่อน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงวัลลภา รัตนราช

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงวิภาดา หวานเสนาะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงศศินิภา เพ็ชรชะนะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงศิริรัตนา จีนจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายศุภณัฐ มณีรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายสรรเพชญ เหมาะประมาณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายสรเดช มีแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ ศรีสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายสีหราช มุขสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดใย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงสุพิศชญา ปทมาวิไล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แหวนเพ็ชร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายสุรชาติ โอทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายสุริยพงศ์ จันทร์รอด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงสุรีพร ศรีธรรมธร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พรหมเศษ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่กัง

๋

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายอรรครเมษ ชูประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงอรอุมา ศิริเกตุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงอรอุมา เพ็ชรชะนะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงอริศรา สีทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงอริสรา ชูเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงอริสา อ้นทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายเกียรติกวี ซังปาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายเจษฎา คงทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา สาระมาศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายเปนบุญ กันยาใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายปฏิภาณ ขนอม ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงประภักษร ไชยเพ็ชร์
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงกรกนก อ่อนสด
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายกรรณรงค์ ไชยเพ็ชร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายกฤษฎา ทองเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงกฤษณา มีแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายกฤษติศักดิ

์

จงไกรจักร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงกิจติมา พุ่มเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายกิตติชัย พรหมแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา วิชัยดิษฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงจันธิมา พรมเส้ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงจิรนันท์ รัตนราช
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเพ็ชร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงชนาพร ระเห็จหาญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายชยุต บุญชูศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายชลนที วิบูลย์ศิลป
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงญาดา มุสิแดง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายฐากูร ดอกนารี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงณัฐชา อ้นวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงแปน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายณัฐพล แก้วขาว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายดำรง บุญแก้วสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายธนภัทร ภู่ศิริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายธวัชชัย ชุมทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายธีรภัทร เมืองอินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายธีระภัทร์ บุญชูศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายนันธวัช บุญประเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองเต็ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงปนัดดา สิงห์ทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายประสิทธิชัย ทำการเหมาะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงปรัชญา นาคแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายพงศกร ห่อแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายพงศธร ศรีทองมาศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงพรรณมาศ วิชัยดิษฐ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สานิกาล
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงพิยดา ทองพลึง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงภาษิณี วิจิตรโสภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายภูบดินทร์ ชินวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายยศภัทร สุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงรุ้งณภา จิตสงคราม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงลักขณา ชัยศิริกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จิตวิสุทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายวุฒิชัย ใจหมัน

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายศรายุธ ดวงแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงศิราภรณ์ ซ้ายชูจีน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีทองคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายสิทธิเดช สุขขาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงสุดรัก คำทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายอนันดา เอียมจันทร์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายอภิชาติ แก้วมรกฏ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงอรชร พรหมทิพย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงอรณิชา ยกแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายอรรศราวุธ เรืองรอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงอรวรา นาคกลัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์ทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา สร้อยทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กชายเอกพงศ์ บางพระ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงแพรวรี กาเวศน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ ทองสุวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายจักรกฤษ หนูน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงจันดารัตน์ ด้วงปาน

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจหมัน

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายชูเกียรติ แก้วกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

โยธารักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายทศณพร เพชรชู
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายทินกร นาคแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ นาภรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิพบำหลาบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงนัฐณิภา บางพระ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงประกาญจน์ แก้วมรกต

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงปณณพร แก่สูงเนิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายพลวัต คงบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายพิทวัส จันทร์ทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายพีรณัฐ ไชยสินธุ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงภัทรธิดา หนูลิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงภัทรลดา อ่อนแอ่น
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายภูธเนศ สุขแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายภูวดล จันทร์หยู
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายมณทล แสนพิทักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงมัลลิกา เลิศธัญญา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงมาลินี แท่งทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กชายวสันต์ สุขใส
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายวันชนะ ทองอ่อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๓

นางสาวศรัญญา พรหมเพชร
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายศราวุฒิ แก่นทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงศรินยา เกษรสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายศุภชัย บานโรย
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงศุลีพร ผลศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายสาโรจน์ คุ้มพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายสุนทรวัชร ใจโปร่ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงสุมินตรา ขาวเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตรเฝอ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงอินทิรา สมศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ยืนนาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๔

นางสาวจิราพร สิงห์ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๕

นางสาวชไมพร สนธิช่วย
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๖

นายฐิติวัฒน์ แก้วเลือน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๗

นายณัฐวัฒน์ บุญมาตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๘

นายนันทวุฒิ คงจูด
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๗๙

นางสาวปนัดดา หนูคง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๐
นายพงศ์พิชชา คงยศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๑

นายภูวดล จอมประชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๒

นางสาวมาลิตา นุรักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๓

นายอภิเดช พลมัน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๔

นางสาวเกศษราณี สรรพลิขิต
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๕

นายอัษฎายุทธ ทองมัง

่

๑๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๖

นางสาวภัทรสิพร บุญสิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๗

นางสาวปานทิพย์ คงทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงกชกร คุ้มชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงกชกร หัดจำนงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงกชพรรณ เมฆาระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กหญิงกนกกร ณ นคร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงกนกนาฎ กิงทอง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงกมลพรรณ มากชุ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ซังปาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงกริษา ผ่องแผ้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กชายกฤตภาส คิดขยัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายกฤษกร ปานดำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายกฤษณะ เมืองด้วง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงกัญญานัฐ บริพัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายกันตพงศ์ เสนชนะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ ดำเพ็ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงกาญจนี อักษรสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายกิตติภพ สองสีใส
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ช่วยทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วนาค
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายคฑาวุธ สุขยศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงชนกนันท์ รอดทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายชานนท์ ศรีตะปญญะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายญาณพัฒน์ วัฒนาวรภัณฑ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายณัฐภัทร ด่านสมพงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงณัฐวรา ขนอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงณิชกานต์ ยิงยง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายดนัยภัทร จันทรธิบดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายธนพล มีเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายธนพล สมวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายธรรมนูญ เมฆสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายธีรภัทร์ สีเขียว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงนรารัตน์ พรหมเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๑๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิงห์สุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายปรวิทย์ ทวีทรัพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงปทมวรรณ บัวคง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงพรหมพร ทรัพย์มี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงพิมพิศา ช่างสลัก
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๔ เด็กหญิงพิมพ์ประกาย
เพ็ชรชู

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงฟาลิดา ชัยกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงภัคจิรา สารบูรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายภาราดร อินทร์แก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายรณชัย ใจอารีย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายรัชชานนท์ สมเชือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ เซ่งแตง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์รอด
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงศลิษา รักเคียน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมวดคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายศิวารินทร์ ซามาตรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายศุภกิจ บูรพา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายสรวิชญ์ แสงอาวุธ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ แต้มแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงสุทัตตา กังสุกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงสุธาสินี เกียรติรุ่งโรจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงสุธิดา ไชยพงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุธินันท์ เห็นพร้อม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายสุรธัช สุทิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายอธิวัตน์ แสงมณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงอนันดา ขจรวัฒนากุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ ขุนจิตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงอมลวรรณ ทรัพย์มี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงอรลักษณ์ ชาญณรงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ ตันทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงอัจฉรา เชียวชาญ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงอุฑาทิพย์ เอียมเส้ง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายเดชาวัต โจมฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงเอมิกา รัญเวศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายเดชณรงค์ วงค์เลียง

้

๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายเพทาย แตงอ่อน
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายภูธเนตร ด้วงยิม

้

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายยศภัทร สุขขวัญ
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายสหรัฐ วาตะ
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุขงอม
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายอนิวัตติ

์

เพชรส้ม ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงเบญจภรณ์ แสงภู่ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงโยถิกา จันทร์สมบูรณ์
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงวรินธร ติมสันเทียะ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงวิชุดา วิชิตานุรักษ์
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงสริตา ไชยฤกษ์
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงสุนิสา เพชรนุ้ย
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

จรรยาวงศ
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายจิณณวัตร แก้วอย่างดี
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ใจมัน

่

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายพงศธร ศรีเมือง
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายพรชัย หิรัญพฤกษ์
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายภูมิรพี จงไกรจักร
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายรักษิต ศรีชะเอม
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ มังกรศักดิ

์

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สัญญากิจ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงมณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สิงหาด

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีสว่าง
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุวรรณวงค์

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงพิริยาพร อินทราช
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงรัตนพร รอดภัย ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงวรรณิดา ชูดำ
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงศิรดา ศรีสุข
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงศุภานัน จิตตรี
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงสุริยาพร แก้วเสน
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายชินบัญชร มะโนวงค์
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายเทพรัตน์ เพชรเศรษฐ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายปกรณ์ โยวิวัฒน์
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ ปดชิด ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายสุชานนท์ คงเพชร
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมวงศ์

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศุภกิจโยธิน
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงนฤมล ยัสพันธุ์
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงนันทัชพร สมเชือ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงพันทัชพร ชำมะลิ
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงพาณิภัค ทองขาว
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงวณิศรา ช่วยสงค์
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พรหมคีรี
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงแก้วเพชร ยอดระบำ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายชิตพงศ์ เพ็งสุทธิ

์

๑๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรเสน ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายปกาศิต แพนเดช
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายเพชรทักษิณ จันทจิตต์ ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กชายภานุพงศ์ คิดดี
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงอรนุช อ่อนหวาน
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงอังคณา ขุนตรี
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงอาทิมา ศรีใหม่
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายณัฐกิตต์ สมเหมาะ
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ เมปริญญา ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายวชิระวงศ์ ศรีเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายวิรัล ใจห้าว ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายศักดิดา

์

ยศถา
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมณาเวช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงฐิติมา โจมฤทธิ

์

๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงนริศรา จูเจ้ย
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงพิชญาภัค พรหมปาน
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์เพ็งเพ็ญ
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงศิลารัตน์ ทิศคงทอง ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุพรรณษา รอดตัว ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา เมืองด้วง ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายจักรพงษ์ นุรักษ์
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายภัทรดนัย สมเชือ

้

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายภูรินท์ อินทร์ชู
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายวุฒิฐนนท์ โคตมี
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายอัฐพงษ์ รัญเวศ ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงฐิติมา ชุมทอง ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงนันทวดี เดชเดโช
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงวริศรา แซ่มุ่ย ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงสิดาพร ธิบดี ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงสุปราณี นาคะ
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงเสาร์วดี วิชัยดิษฐ์
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงอริศรา จันทะษา
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงอัจจิมา วิบูลศิลป ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงพีรพัฒน์ ไชยพงศ์ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงภูธเนศ ดำมี
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงรพีพงศ์ ทองดี
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายวชิรศักดิ

์

กลับพันธ์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายสุนิพนธ์ มะลิเผือก
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายจันทิมาธร จันทจิตต์ ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายจุฑาพร ชูช่วง
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงณัฏฐรินีย์ ทองใหญ่
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงปญจวี คุมเกษม
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล พรหมมา ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงสิรภัทร คงยืน
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีรักษา
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงสิริรักษ์ เศษเพชร
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงสุพรรณศรี รอดตัว ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงกมลมาศ ศรีนุ่น
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงกรรณิกา สุขสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายกฤษฎา โพธิรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กิจผดุง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงกัลยากร แก้วนวล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงขวัญนารี โจมฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายคมคณิน โจมฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายจิรยุทธ์ พันธวานิช
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ มณีโชติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงชนันตา ขำชูสงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงชนิสรา ราชพลสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงชลดา หลีสุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงณัชนันท์ สมเขาใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะวัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายตรีภพ โฮแมน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ เสนน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายธน สืบสุพันธ์วงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายธนภัทร ปรีชา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายธนายุทธ นวลมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายณัฐภัทร เหมทานนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๖๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โกมัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายธีรภัทร ขนอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ ยินดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายธีรวัฒน์ บัวคง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

นาคพิพัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายนนทวัฒน์ สุขขวัญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงนิชกาญ จาละวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายบูรพา คำพาณิชย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ กลับศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงปณิตา มีสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายปริวัตร พัดสองเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงปณฑ์ชนิต ศรีสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงปทธิมาวดี ใจห้าว
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงผะกาสินี ทรัพย์มี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายพงศธร ศิริสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายพงศภัด อาคามา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงพัชรีย์ กิมเส้ง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงพิมชนก จัตุรงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สืบสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายพีรพล ใจห้าว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายพีรพล ใจแผ้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายภัทรชัย บริบูรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ เฟอสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายภาณุพัฒน์ เสาตรง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายมฆวัน จินกาญจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงรติมา รูปพร้อม
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายรัชชานนท์ พรหมแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ โชคภิรมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายวงศ์ศักดิ

์

ใจห้าว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายวิชยุตม์ การีสันต์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายศักดา สุวรรณรักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ใจห้าว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ยิงยง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงศิริพร พังแพร่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายศิวดล พรหมแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงสุภิสรา เกตุแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายสกุลธร สอนครบุรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายสหรัฐ มากเกลือน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายสิทธิชัย ไชยวิเศษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงสุนิสา เกิดสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงสุภณิดา สังข์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายสุภิวัฒน์ วงเขน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายอชิตพล มีสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายอนวัช ถาวราภรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงอนิฐา กตัญรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายอนิรุตน์ จันทรโชติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หน่วยทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายอรรถวุฒิ ศิริสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงอรรยดา คนซือ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงอริสา ณ นคร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงอังคนิตย์ ศรีวิเชียรอำไพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงอัจฉรา จันทร์รัศมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เลือนลอย

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์ใหญ่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา ฉิมเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายจตุพงษ์ จินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๘

นางสาวจันทร์จิรา มากชุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายจิรายุส ยิมย่อง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายชนุดม ปจฉิม
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายชินวัตร จงไกรจักร
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ฐิตะกาญจน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วผ่อง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๔
เด็กชายปรินทร์วัฒน์ ลิมปวัฒนางกูร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงพัชราพร แก้วนาค
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงยะมลพร รู้รอบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายศุภวุฒิ ทิพย์จรุง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายสัมพันธ์ ใจแกล้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงอัฉราภรณ์ สุขสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายอานนท์ รณรงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พรหมรักษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงญานิศา จิตเขม้น
๒๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายพิพัฒน์ ประดิษฐ์
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๔

นายชัยยา ช่วยคล้าย
๑๓/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๕

นางสาววิลาสินี มาลยเวช
๐๒/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๖

นางส่องแสง คัมภิรานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๗

นายบดินทร์ เกตุกัณหา
๒๕/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๘

นางศิริพร นิมเรือง

่

๐๓/๐๘/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๔๙

นางประทุม วุฒิวงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๖ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๐

นางสุนิดา ภิรมย์รักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๑

นางอรวรรณ ทะเดช
๒๔/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๒

ว่าทีร้อยตรีชัย

่

แก้วหนัน
๐๒/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๓

นางสุภาพร ขำตรี
๒๐/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๔

นางนิธินาถ ยังชู
๑๒/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๕

นางวนิดา บุญฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๖

นางสาวศิรินันท์ พงษ์ขยัน
๒๔/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๗

นางสุกัลยา ภักดีเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๘

นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๕๙

นางสาวปณิตมน ทองคำปลิว
๒๙/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๐

นางปานจันท์ ึคงแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๑

นางจิตรา หนูสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๒

นางปยะนันท์ ชุมเขียว
๑๖/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๓

นางสาวกัลยาณี หิรัญกิจรังษี
๐๕/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงกชกร ผลบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงกนกอร อักษรนิตย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงกมลชนก เพชรคง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงกรวิภา โส้ปะหลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายกฤติน รักเอียด
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายกฤษฏ์ พันธ์คง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงกวีวรรณ หนูเอียด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

เกิดหนู
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ช่วยจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายกันตภณ หิรัญธานี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงกานต์ชนก วงค์รอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์เดช
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายกิตติภูมิ ขุนฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายกิตติภูมิ ศรีพรมทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายกิตติโชติ ทองคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายกุลชาติ จิตรเสถียร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงขวัญมนัส แก้วศรีจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงจันทมณี ราชแปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงจันทิมา หนักเกิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงจิตติภัทรา จันทร์ศรีทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๗ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงชญานิน ยังช่วย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ถาวร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงชนกนันท์ อุชชิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายชนกันต์ เขียวแปน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงชนัฌชา ชูแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายชนาธิป ไหมสีทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายชนุดม คงเส้ง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงชลิตา พูลเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายชัชวาล นรสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายชัยภัทร์ เดชสุวรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายชานนท์ จันทร์มณี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงชิตชนก คงไพฑูรย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงญาณิศา ชิตศักดิสกุล

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงญาณิศา นวลแสง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงฐาณัดฎา เจริญสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แพรกปาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงณชามญชุ์ จงหมาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กหญิงณัชชา รอดเรืองฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สินทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เรืองหยู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงณัฐจรี คงดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงณัฐชยา ชนะขวัญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงณัฐชา ศรีเมฆ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายณัฐฐาปกรณ์ ภิรมรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูประสูตร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงณัฐธภา แคล้วอาวุธ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา พรหมเกิด
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงณัฐริกา ศศิสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเรือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มากช่วย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเนาวรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยพลบาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายณัฐิวุฒิ ใหญ่ปรัชญาวิทย์
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ชุมโดทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๘ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายดนัยวิชญ์ หนูขำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงดรัลรัตน์ จันทร์นวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายตรรกวิทย์ พิเคราะห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายติณณภพ มุญจนพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายทินภัทร หนูด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายธนภัทร บุญจันทร์แก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายธนภูมิ สงชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ จัตตุพงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงธนากานต์ เกือชู

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายธรณัส ขำจีน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายธราธร พรหมนุ่น
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายธราเทพ อ่อนแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงธวัลยา บุญทองแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายธัชนนท์ อ่อนขวัญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อินศรีทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงธันย์ชนก ปลอดเขียว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงธาริณี ภุชงค์เจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายธีระพงศ์ คงสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายธีรโชติ สมาคม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายธีร์ธวัช ช่วยแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายนพกร วุ่นน้อย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายนพกฤตย์ หนูแปน
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายนรากร อ่อนวิเศษ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายนักรบ เหมือนแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงนัทกานต์ ชนะรบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงนัทธพร พลนุ้ย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงนาตาลี เสนพรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงนาถฤดี อ่อนวิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงนิติพร หมืนจร

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงปฐมาวฎี จันทร์ทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงปนัดดา แสงทับ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายปริพัตร ผสมกิจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงปรีชยา คงชู
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงปรียาภัส หอยนกคง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายปรเมศวร์ นาคสิริเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๙ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงปลิตา เช่งเส้ง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายปวริศ อุดมไพจิตรกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงปวริศา จันทร์ปาน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายปวีณวัช กัญชะนะกาญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุดมพรสุขสันต์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงปณฑารัตน์ พูลขาว

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ ภิรมย์รักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงปยธิดา ชัยสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงปยะรัตน์ ขวดทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงปยาวรรณ บุญจันทร์แก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์คง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีภุมราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายปุณยาพร กำจร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายปุริมปรัชญ์ แก้วมณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายพงศธร ปนทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ชูเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายพงศ์เทพ คลังจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายพชรกร ซุ่นกี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๓
เด็กชายพรหมพิริยะ นิมหนู

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายพัชรพงศ์ กิริยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายพัชรพล ทองร่วง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๖
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ชอบธรรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พานทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงพิมพ์วิไล หนูเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงพิมรดา อ่อนภักดี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงพิมลพร ชุมหล่อ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายพีรธัช พิทักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายพีรพล เจยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจซือดี

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายพุฒิเมธ นวลขาว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายพุทธาดา ทองบุญชู
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงภัณธิรา ศิริวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายภัทรธร สะตะพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงภัทรธิดา นุราภักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายภานุวัตน์ ศรีบริรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๐ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงภารดี จันทร์มุณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายภาสกร บุญทองแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงภิญญดา ทองแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายภูบดินทร์ คมขำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายภูมินทร์ ชุมพลับ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายภูริพัชร เพ็งหนู
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงมนรดา เกือกูล

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายมุนินทร์ แลกจันเหนือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายรภัสศักย์ เอียดเกลียง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงรมิตา คลังเรือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายระพีพัฒน์ แก่นแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายรัฐภาส แดงคงแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงลัคนา ตรงแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายวรมัตถก จันทวดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กหญิงวรัญญา พรหมมินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงวรางคณา ชูสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงวันนี

่

เมเยอร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงวาสิตา เทียงสนิท

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงวิชาวดี เพ่งพินิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายวิญู สิงห์สาธร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายวิศัลยพงศ์ รัตนพงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายวีระชัย วงค์รอด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายวีระชาติ พลพงษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายวีระภัทร ขวัญใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงศศิชา คงโหรน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงศิริยากร ศิริชุม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายศิลปศรุต บำรุงชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายศิวัฒน์ ใจกระจ่าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายสนธิ ทองคง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายสราวุฒิ สุวรรณชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายสหรัฐ นวนแปน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายสิขเทพ สงสว่าง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายสิทธิพล เรืองคลิง

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองทะวัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายสิริกร สุขแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๑ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงสิริพรรษ ผดุงรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงสิริรักษ์ ยอดรักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ชินศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์ปาน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี ภารชาตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายอติรัณณ์ เนตรสุวรรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายอติเทพ ทองสังข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงอนันตญา อินทรอักษร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายอนิรุทธ์ บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงอภิชญา ชาติสุขศิริเดช
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงอภิชญา นาคมนต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงอภิสรา รจณา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงอภิสรา ศรีเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ วิมลเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงอรพรรณ พูลเกิด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายอรุณกมล คงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงอัญจริยา เปลียวปลอด

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงอัยลดา คงแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงอัยสวรรค์ ด้วงหวัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงอาภาภัทร เพียรชัยสง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เรืองสังข์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๖
เด็กหญิงอิศราวรินทร์ ชิราภรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๗
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงอุทัยวดี ชูประสูตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายเกรียงไกร คงเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายเกรียงไกร บุรีภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงเกวลี หนูคง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายเชาว์วัฒนา นุ่นนิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายเตชิต พูลจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทรายละเอียด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา เกาะทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงเพลงอักษร ฉิมเกือ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๗ เด็กหญิงเพ็ญประภารัตน์

บางขะกูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๘
เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์

เรืองช่วย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายเมธัส จันทร์อินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๒ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สอนสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงแก้วมรกต รามณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงแพรชนก พูลเกือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายแสงสว่าง จิรักษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายไกรวิชญ์ ขันธจีระวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายไชยพศ อัมรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงกนกนาฏ บุญเมือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายกรกช สุขบางนบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงกัญจนพร ชัยเคร็ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายกานต์นิธิ กิจสระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงกานต์สินี สุขมาก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายณฐกร วิเชียรคู่
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายณัฏฐากร ชืนกลิน

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายณัฐชนันท์ พ่วงเพ็ชร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงณัฐญานี ท่องวิถี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลิม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงดวงกมล ศรียัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายธนธัส จันทบุรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายธัญชวิชญ์ เขียวแปน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงธินัญญา เรืองประดิษฐ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายธีรพัฒน์ วุฒิวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงนภัสกร เหมือนแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงนภัสสร มุมมาลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงนำทิพย์ นวลมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงนำมนต์ นวลมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงปพิชญา อินทรอักษร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๗
เด็กหญิงประกายทิพย์

ดำขุนนุ้ย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายปยวัฒน์ ไฝเส้ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายพงศกร ทองถวิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงพิมพิสุทธ์ สุขเนาวรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขวัญใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายรัฐกิตติ

์

เศรษฐศิริไกร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายราชนิพนธ์ ประเทืองผล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายศรายุทธ เขียวเล็ก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๓ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงศิระดา พูลแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองนำแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงอติยา เฉิดฉิม

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงอรัชพร หนูประสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายอัครชัย ชูขำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงอัณณาณี พลอำพล

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กชายเจนภพ เวชชานุเคราะห์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายเมธาวี กัณหาอุดม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายโอเปล เรียบร้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงกนกนาฏ ศรีจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เหมะรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายกันตินันท์ คงน่วม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายก่อพงศ์ สะมะถะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายจิรพัชร บุญนุวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายชญานิน ณ.ประพันธุ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ หวานวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร พิเคราะห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงณัฐพร หนูด้วง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายณัฐภัทร เอียดเกลียง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงทักษิณา สุขศรีใหม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายธนบดี พูลจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายธีรวัฒน์ กิงแก้ว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายนัฐพล กัณทบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงปานรวี ปานจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายพงสัญญ์ คุณพิพาก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงพรพิมล อรชร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงพิชญาพร เพชรจุฑา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายภัทรพงษ์ เงินศรีทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงมุกดารัศมิ

์

ฉิมรัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายยสินธร ชูสังข์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงรัชนี ฤทธิอักษร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายรัชเดช ท้าวสกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายรุ่งนิรันด์ แสงสุริยันต์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงรุ่งระวี ใจกระจ่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงรุ้งนภัฎ พรหมนุ้ย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๔ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายวีรัช ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

สมัยสงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงสุชัญญา อริยะพงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยรักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

แท่นทิพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายเศรษฐ์ภัช สุขบุญพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงกนกพร บุญทองใหม่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๘
เด็กหญิงกรรณทริยา พรหมแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยิมแย้ม

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงกัญญาวีย์ นันทกาล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงคีตภัทร์ รักสวนเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายจรัสรวี ขนานเรด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา การนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา จันทร์ไหม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงจิรษา ไชรักษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงชนันท์รัตน์ จุดสำอางค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงชนินาถ จิตซือ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงธัญพิมล ฉลาดลพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายนครินทร์ โสมจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงนันธิชา สิงห์ชู
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงปณัฐฌา ชูกล่อม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงปริยาภัทร รอดเกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงปาณิสรา บรรลือพืช
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงปยธิดา ส่งสุทธิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงฟาใส ส่งเสริม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงมุศิตา บุญประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงรจนา ช้างอินทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงรักสกุล รัตนพงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงรัฎษกร ชุมคง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ไข่แก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงลัคณา หนูมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงวณัฐษริณ เรืองอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงวณิชชา นิยมญาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงวนิศรา ทองเทพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๕ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายวรรณรัตน์ พรหมแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายวุฒิภัทร สุขทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายศรัณย์ โชติเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงศศิพิชญ์ ส่งเสริม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา กองทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายสิรวิชญ์ เทพนรินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงสิริวรรณ ปานก้ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ชูแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำนิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงสุปราณี ใหมเสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา ทองรอด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงสุสาคร ภมรานนท์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงอนันตญา ไชยวรรโณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงอนุสรา คงทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงอรณิชา บุญวงค์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงอรัญญา ปลอดกำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายอัครเดช มรรคโช
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา มากทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๓
เด็กหญิงอาภาวรรณ สุระวัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงเกวลิน เสือคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายเควิน โฮลเดอร์แมน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายเบญจพล สร้อยสิริสุนทร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายแทนกาย พรหมทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงแพรวา เจริญธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงโสภิตา ผาสุขเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สวนจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายกรรณสูตร บูรณสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไทรแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายกันตพงศ์ ลอยลม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงกัลยาพร เกิดทองดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงกานต์ธีรา อินทร์ชัยทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงกานต์มณี นวลเขียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงจิรปาณ บูชากรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีชะฎา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองสงฆ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๖ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายชญานนท์ แก้วโยธา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงชนัญญา เวชพิทักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงชนาภัทร จันทร์แก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงชนินันท์ หมวดเกิด
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงชนิสรินทร ประทีปแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงชลธิชา นาพนัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงชวัลนุช บุญแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงณัชนิตย์ คงทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงณัฏฐิดา ชูสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ม้าแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิถาวร

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงณัฐนรี ชำนาญกิจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายณัฐวุธ ชูชม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงณัฐิพร บุญน้อย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายธนวัตน์ ปลอดรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ รัตนพงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงปทมาพร พงค์เพชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชมเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงพัชรี บุญถัด
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงภัทรพร ขอนแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงมินตรา คงเขียว
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงรจนา จันทร์ดำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงวรัญญา วัลย์ดาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงวาสนา พูลแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๔
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ชูโสด

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงสิริกานต์ วัฒนศิริ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงสุนันทา คำสงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงอรรถวดี กาญจนพันธุ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงกัญจกร เคารพาพงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงกุลิสรา ทองนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

ชัยสุวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงจิราพร ไทยทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงชลิตา รักช้าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ธิชล ยังฤทธฺ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายธีรภัทธ์ แย้มงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๗ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงนุสรา แสงแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงประภัสสร แก้วศรีทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงภัคจิรา ไสยแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขนานเภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ คงทองอ่อน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงมุทิตา เพชรเกตุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายยุทธศิลป พร้อมตระกูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงรัตติกาล อนุจร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงรัตรฎสภา บุญพา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงวรรณวิศา รักษ์วงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงวิธิวา สายแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงศศิธร คงทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงศุภกานต์ หม่อมบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงสรินยา ปานก้ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงสิรินยา รุ่งเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงอรกนก อินทกูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงเนตรนภา เพิมพูล

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงเพ็ชรนำดี บำรุงปรีชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายเอกรินทร์ หนูขาว
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงโสภาภรณ์ ปานมี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงไอลดา บุญทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๖

นางสาวกนกภรณ์ ทรัพย์สิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๗

นางสาวกัลย์ศดาณ จิตรเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๘

นายกิตติศักดิ

์

ไชยฉิม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๕๙

นายจิรวัฒน์ เรืองอ่อน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๐

นายชัยยุทธ์ แสงแปน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๑

นางสาวฐิติมา ส่งบุญแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๒

นางสาวณัฐฐินันท์ หวานหู
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๓

นางสาวณัฐธิกานต์ ล้านเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๔

นายณัฐพนธ์ จันทร์ทองอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๕

นางสาวณัฐริณีย์ ปราณเกิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๖

นายทศพล เซ่งเส้ง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๗

นางสาวธนพร ทองเทพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๘

นายธนากร มาเพ็ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๖๙

นายธนาวัฒน์ อภัยโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๐

นางสาวธิดาทิพย์ ศรีสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๑

นางสาวนัทธ์ชนัน ปดชิด
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๒

นางสาวนาชติญา คงเกือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๓

นางสาวปฐมาภรณ์ อริยพงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๔

นางสาวปนัดตา ปานนิม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๕

นางสาวปภาวรินท์ ขวัญแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๖

นางสาวพรรณพัชร หวานแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๗

นางสาวพิชญ์สินี วงค์วรรณา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๘

นางสาวมาลิสา วันแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๗๙

นายรัชตชาติ อินทรอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๐

นางสาววรรัตน์ บุตรรัก
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๑

นางสาววิรการ โสมจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๒

นางสาววิลาสินี ตาดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๓

นายวุฒพงศ์ บุญเอียด
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๔

นายศุภชัย จงไกรจักร
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๕

นางสาวสุพรรษา ถนนทิพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๖

นายหัตถกิจ คงศรีชาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๗

นายอดิศร ศรีทันเดช
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๘

นางสาวอภิยา คงดำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๘๙

นางสาวอุมาพร จันทร์แก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๐

นายเกรียงศักดิ

์

ทองไสพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๑

นางสาวเกวลิน รอดกรง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๒

นายเกียรติศักดิ

์

เมียนเกิด
๓๐/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๓

นางสาวเนตรนภา อินทเกษตร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๔

นางสาวกนกพร ขวัญมิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๕

นางสาวกมลมาศ พังแพร่
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๖

นางสาวขนิษฐา บุญยัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๗

นายจตุรพร พรหมจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๘

นายจักรินทร์ คงฉิม
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๗๙๙

นางสาวจินดาพร พูลเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๐
นายจิระวิทย์ นาบ้าน

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๑

นางสาวจุฑาทิพย์ รักเสมอ
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๒

นางสาวชนะใจ จันทวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๓

นายชนัญชิต จันทร์แก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๔

นางสาวชลลดา เลิศน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๙ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เชือมาก

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๖

นางสาวชุติมา กรรมแต่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๗

นางสาวฐิติรัตน์ ทองเอียด
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๘

นางสาวณัฐกาญจน์ ร่วงราม
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๐๙

นางสาวดวงแก้ว เทวี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๐

นายธนวัฒน์ แช่มศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๑

นางสาวธนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๒

นายธนาวุฒิ ทิพย์กองลาด
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๓

นายธีรวัฒน์ เจริญศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๔

นางสาวนฎกร ชำนาญกิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๕

นางสาวนุชฎารัตน์ แดงบรรจง
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๖

นางสาวปยกาญจน์ คงเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๗

นายปยะพงค์ ปลอดอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๘

นายปยะวัฒน์ ทองมาก
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๑๙

นายปุริม จันทร์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๐
นางสาวพลอยไพลิน กิงแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๑

นางสาวพัชรกิติ

์

จันคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๒

นายพิรุณเดช ขุนหีด
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๓

นางสาวมณฑิตา รัตนอนุจร
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๔

นางสาวรัตน์ติญา ดำรงยุติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๕

นายศถุงคาร บุญประศพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๖

นางสาวสายชล อ้นบางเขน
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๗

นายสิทธิโชค พรมแดง
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๘

นางสาวสุทธิดา นวลล่อง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๒๙

นางสาวอมรรัตน์ ไกรไทย
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๐

นางสาวอัญชนา ห่อจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๑

นางสาวอาภาพร เอียดแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๒

นางสาวเก็จมณี สุวรรณโณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๓

นางสาวณัฐมน ถิรจิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๔

นางสาวปริยาภัทร คำแดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๕

นายพงศ์ภวัน ปญโย
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๖

นางสาวภาณิตา ขาววงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๗

นางสาวรัตติกาล เต็มนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๘

นายวราวิทย์ แก้วขาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๓๙

นางสาววันนิสา เจริญสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๐ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๐

นางสาววาสนา จวนเจริญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๑

นางสาวอรวรรณ ทองสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ใหมเสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายมนัส คงทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงสุจิตตรา ด้วงสาว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ไกรทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายกวิน ดีเอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงคัทลียา ฝอยทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายจักรกฤษ ชุมทองมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงปทมา ทองวิเชียร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงภัทราพร หนูแปน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงวิสารัตน์ ทองเกตุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำบ่อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงโยษิตา รัชการ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา จัวทิ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายกิตติเดชน์ ปานศิลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายณพัชรพงษ์ พรหมพิทักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงปนัดดา บรรดาศักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ทองประดิษฐ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงปนชนก หนูทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กชายเทพรัตน์ ประทุมสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สารมาศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงชนัญพัทธ์ คีรีนารถ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงชลธาร เทพคง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายณัฏฐ์พัชร์ นาคมนต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงอรนุช แช่มศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายเฉลิมเกียรติ เวชพิทักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงไปรยา ทรัพย์มาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงอริสา ไชยฉิม
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายศิวะรักษ์ วงษ์สุวรรณ
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๑
เด็กหญิงประกายดาว เทพแก้ว

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงชนิดา กรอบแก้ว
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำนวน
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงอัญชิสา นาคจันทร์
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๑ / ๒๐๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีเนารัตน์
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายธัญธวัช ขำเนียว

่

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๗

นายวัชระ รุ่นแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูทองแปน
๒๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงวรรณวิษา ขจันทร์เขียว
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา หนูวุ่น
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงปยฉัตร เพ็ญจันทร์
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ห่อจันทร์
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายขวัญธิดา จงไกรจักร
๒๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายครรชิต คงชู
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บูชากรณ์ ๖/๕/๒๕๔๗
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่

แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายอรรถพล ถนนทิพย์
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองดอนโพธิ

์

๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ไกรแก้ว ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายตรรกวิท พังแพร่
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายณัฏฐากร เขาบาท ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงณิชกานต์ เหมือนแก้ว
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงจริยา แก้วเหมือน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงสุธาสินี สันติวิริยะกุล
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงสุวิมล แก้วช่วย
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายวัชรพงษ์ เส้นอัน

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงภัทรวดี จงไกรจักร ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อักษรทิพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายกฤษฎา อรรถสุวรรณ์
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๘๙๙

นางสาวฉันติกานติ

์

บุญจันทร์
๑๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายทวีชัย จันทร์ทอง

๒๕/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กชายพุฒิพงณ์ ดำวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายฐปนวัฒน์ คงสุด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ปานโบว์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงพรฤดี เก้ารัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กหญิงจริญญา กลับดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงปญญาพร จิตซือ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สวัสดิรักษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงอาริยา เกตุพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงปภิณทิพย์ รอดดำ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระบาท แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๒ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงภัทรภร ภูแข็ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบาท แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงพรธวัล จันทร์ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบาท แดง  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงพฤทธชาต ชูทิพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงพิมพิศา สายหมุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงกัญชพร เกิดแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ขุนสงคราม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ คงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงดำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายคิมหันต์ ชูถนอม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กชายฉัตรพล ช่วยสม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงชาลิสา พงศาปาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงญาณิศา เจยาคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายนวมินทร์ หนูปาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงนันทิชา จันทรชิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงปฏิญญา ช่วยศรีนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงปณิตา คงนวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายปณิธาน คงนวล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงปฤณนรี บุญแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ กิติสาโร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงวิมลสิริ ชูมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายศิรชัช เรืองพุทธ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายศุภพล ชูแปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายสิริราช แต้มศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงอภิญญา คงเรือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายอิทธิพล สุขเนียม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงเขมิกา สวัสดิรักษา

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองรอด
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายกวิล นุ่นสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ชุมคง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กชายณัฐดนัย ใจใหญ่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายทรงวุฒิ พุมฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ ทองจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายพัสกร อ่อนภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ สงไข
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๓ / ๒๐๕

้
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นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงสุวพัชร อนุไพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงสุวพิชชา อนุไพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

รักมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงพรหมพร โยมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายสุริยะ หนูจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๐

นายธรรศ พงศาปาน ๒๐/๒/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๑

นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
๒๖/๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๒

นางทิพย์สุดา คชพลาย ๑/๙/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงสุชาดา อักษรพิมพ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรหมดวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายจิตริน ชูทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงญาดานันท์ ดำคง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงธัญสุดา สงโสม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายวัฒนชัย สังข์กาฬ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ คงเย็น
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงอริสรา ไชยคงทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายเจษฎา ทองสุก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายนราชัย สุขทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงมาลัย คำปลิว
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๔

นายสิทธิกร หนูรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๕

นายรณกฤต โสภิกุล
๐๓/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๖

นายอธิปรัชญ์ ดำเม็ง
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๗

นางอัมพร แสงจันทร์
๕/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงณัฐพร ชูเรืองสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงดารภา ชูจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายตรีวิทย์ พลายด้วง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงธนัชพร กลางนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงธันยพร เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงปริษณา แว่นนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงวนิดา คงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงอัจฉริยา ชัยยัณห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงเบญจภา อินทร์ทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงไพรยา ทองกลับ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายกรรชัย เขียวสุภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงนัทกาล นพรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายสรศักดิ

์

อุดม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงกนกกร จันทร์มณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงกนกพิชญ์ มณีกาญจน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงกนกภรณ์ บุญเกลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายกฤตภาส คงโอ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงครองขวัญ เกลียงมณี

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงคันธารัตน์ ปกศรีสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญยืน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงจินต์จุทา เพ็ชรล้าน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายจิรฉัตร ทองทะวัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ หาทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายจุลภักดิ

์

อินพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ชูวิชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายฐิรพงศ์ สุขกรง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา รักใหม่
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงณิชกมล ปลอดใจดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงณิชาภัทร นาวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงดลนภา เรืองภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

สงนุ่น
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงทิพวรรณ มัยรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายธนพล มีชนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงธัญวรา จันทร์สังข์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายธีรวุฒิ หนูสงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงนภัทร ขวัญใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงนฤวรรณ แปนสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงนัฐพร แก้วน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายนันทกร หนูขำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๗ เด็กหญิงนันทิกาญจน์
อินอักษร

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายนิพันธุ์พงษ์ บุญอ่อน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงนีรา พานิชกรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายปรัตถกร ปลัดสงคราม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงปณณพร เมืองทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงปทมพร สงสม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงพรชิตา พรหมกลัง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงพรนภา มุสิกะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๕ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชุมทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายภูริพัตร สระทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กหญิงมณฑิรา สมหวัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงมธุรส มาลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วังบุญคง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงวริษฐา มณีโชติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงวลัยวรรณ จันทรา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงวันนิสา ดับประดิษฐ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงวิภาดา กลินแก้ว

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายวีรภัทร คดีพิศาล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กชายศักรินทร์ หนูสาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีตาแสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงสายธาร สงแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงสุกฤตา แก้วสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงสุตาภัทร ทองบ้านนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงสุธิดา พรหมคง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา รัตนเลิศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงสุภาพร ดัชถุยาวัตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๓

เด็กชายอภิชัย นะสงคราม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุภักดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงอริสา ศิริรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงเปมิกา ทิพย์รัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กหญิงเสาวภา ทองบ้านนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายโชติชยุตม์ รัตนมาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงจารุวรรณ คงเอียด
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๐
นางสาวฐิติพร บุญทองช่วย

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๑

นางสาวฐิติยา ทองรอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๒

นายณัฐพงค์ สมาคม
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีวารินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กชายธีระภัทร เรืองศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ สงพุ่ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๖

นางสาวนฤมล คงโอ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๗

นางสาวบัณฑิตา มูลวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๘

นายปฏิมากรณ์ ชูเชิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงปานขวัญ แก้วนพรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๐
นางสาวปาริดา เจือบุญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๑

นายปติภัทร อนุรักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๒

นายปยราช พรหมเงิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๓

นายพงศกร คงดำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๔

นางสาวพรพรรณ แสงสุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงพรรวษา รินทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๖

นายพลวัต ยีเสียง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๗

นายพัชรพล สุขสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๘

นายพิสิฏฐ์ คงแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๕๙

นายพีรพล ขวัญขำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๐
นางสาวฟาตีมะ สุวรรณวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๑

นายภาณุพงศ์ ชูชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๒

นายภานุวัฒน์ สายเพชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๓

นางสาวมยุรี อินทะบุดดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๔

นางสาวมาริษา รักษาชล
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๕

นางสาวมาริสา ใจกระจ่าง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๖

นายรักชาติ อินทองคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๗

นางสาวรัตทิกา เพ็งจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๘

นางสาวรัตนาภรณ์ หนูรอด
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๖๙
นางสาวลักษณ์นารา ศรีรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๐
นางสาววรรนิดา ทองแสงแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๑

นางสาววิศรุตา ไชยสุวรรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๒

นายวีรชัย ขุนพลช่วย
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๓

นายวีรภัทร ทองเกลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๔

นางสาวศุภิสรา ทองเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองหยู่
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๖

นางสาวสุธิตา หารนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๗

นางสาวอภิษฐา หมุนคง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๘

นายอภิสิทธิ

์

คงจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายอรรถโกวิท หนูทองแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๐
นางสาวอรวรรณ ตำปาน

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๑

นางสาวอัญญาณี บุญโยดม
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายจิรภัทท์ บุญปก -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ มากสังข์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กชายธนภูมิ ชูตวาสน์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ ผลศัพย์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงสุวดี กุศล -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กชายเทพอาณา ทิพย์วรรณ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงเรวดี ชูเพ็ชร -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงกมุทพร ใจกระจ่าง -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายจักริน จิตโชติ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงญาณภัทร กำลังเกือ

้

-/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มากสังข์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายธนธฤต ปลอดภัย -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงปลิตา บุญเทียม -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ กุศล -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงปุณยาพร ศรีประไพ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายพิทักษ์ ผลประดิษฐ์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายภีระภัทร ผลพิบูลย์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กชายรพีภัทร ผลโชติ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายสันติภาพ ก้อนเพชร -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงวิรุณทร์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงสุภาวดี ทองสุก -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กหญิงกุสุมา วรรณจรุง -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ขุนนัดเชียร -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายจิรายุ ผลประดิษฐ์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงชฎาพร ด้วงทองกุล -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายชัยณรงณ์ เลขพล -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายฐิติเวท เสนทะระนาถ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงณัชญา ประดิฐแก้ว -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ครุฑแคล้ว -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายพัฒนพล ฉวีภักดิ

์

-/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงวรรณนิสา เรืองศักดิ

์

-/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงวรัญญา ภู่สอน -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายวีรภัทร รัตนพันธ์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายสุเดชา น้อยผล -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายอดิศร ศรีประไพ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์งาม -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๘
เด็กหญิงโสธรรธิการ์ ผลกลำ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงไอยลดา ทองไชย -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายทิชานนท์ ชูเพ็ชร -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงอริยาภรณ์ จินตะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงชนัดฐา บุญมาศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายกระดุมทอง ขาวแท้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงธนัชญา คำคง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงชิชานันท์ รัตนติน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงจิรนันท์ กรรมโชติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายพงศธร สอนรินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายชมะนันท์ ศิริทนะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายฉัตรดนัย กำพลวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายพีรดนธิ

์

แย้มเยือน

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายตระกูล กล้าหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายธนาธิป พิมพ์พงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงโสภิดา จุฬากาญจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงชนติการต์ ประดับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงทิพวดี ดวงแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงโสรยา จินกระวี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงแพรววนิต จันทรมณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงภัทธิรา สุคนธรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงสกุลเกตุ สมเลศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์ วรรณา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีแถลง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายวีระวัตร นำแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงจิตตานันทิ

์

คม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงกชกร ชุมภูทอง -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสุวรรณ -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายธนโชติ บุญประเสริฐ -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญณะ -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สินละเอียด -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กหญิงสิทธิพร ไชยสวัสดิ

์

-/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายอดิศร ตุมกระโทก -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงกรกมล อักษรเงิน -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายคชานน โชติศักดิ

์

-/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายคุณากร โชติศักดิ

์

-/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร ศรีจงกล -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พลายทอง -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงธิดาพร นันทะเสน -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงปพิชญา ส่งเสมอ -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ บุตรนำเพชร -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กหญิงชุติภรณ์ ชะบากาญจน์ -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงพีรดา ลาภจุติ -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๒

นายรัชพล บุตรพรม -/-/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงสุณัฐชา นำนาผล -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ คัจฉะภา -/-/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายกรัณย์ ใจรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงขวัญพร สมบูรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงจิตติมา อินทสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ศรชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายชนะพัฒน์ เสนเรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายณภัทร อรุณรักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงนงนภัส คูระเอียด
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงนฤมล ธรรมเสวต
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงปทุมรัตน์ จิรังพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๔ เด็กหญิงประกายเกร็ด
ใจสะอาด ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

วัดจันทร์ธาตุทาราม
 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงปริตา ใจสบาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงพิชญา เรืองปราด ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายภนุวัตร พรหมเมศร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงลักษมี รสภี
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงวทันยา นกทวี
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ กระสินธุ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงศิริภัสสร ศรชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายสมัชญา กาเด
๒๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนซี
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขนอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงสโรชา รอดสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายไชยยัน มีธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นุ่นนุ่ม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงพรนัชชา เกศมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา ศิริพระธรรม
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงแพรพิไล รามคล้าย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายธนบดี ยะหัตตะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงปยดา สิงห์ทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๓

นางสาวกันติชา ชนะพงศ์ปกรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายพิจักษณ์ ทองสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๕

นางสาวสุพรรษา แก้วนพพา
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงกชมน หวานสนิท
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายกณวรรธณ์ ธรรมโชติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ เทพคำดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

นุวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิบูลย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผุดผาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงกันภิรมย์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ตามี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กชายกัมปนาท แวววงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายจักรภัทร พิมใจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายจักรรินทร์ จงจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายจิราวัตร เทพช่วยสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงชนิสรา ทองโชติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายชาญวิทย์ เปย
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายชินดนัย พิมนุช
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงญาณิศา จันทวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงญาณิศา เปย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงณัฐธิชา พลการ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงดวงตะวัน ยับ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงถลัชนันท์ ริยาพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ธราพร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายธวัชชัย เขียวแก้ว

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพชรสังข์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงธารทิพย์ จันทร์แดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงธารทิพย์ บำเพ็ญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายธีรภัทร มัฎฐาพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายนฤเบศ จงจิตต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายนัฐพล ยอดเอียด
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายบรรณสรณ์ ชุมบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงบุรฉัตร ทองหนัก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงปฐมา พรหมแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงปณิชา จิตรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงปณิตา นำนาผล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงปุณณภา ราชมณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายพงศธร วิจาราณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงพนิตสุภา ณ วงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงพรหมพร มุ่ย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๔
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เลิศไกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงพิชญาภา วงศ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายพิริยะ คชเชนทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายภูวนาถ เฮ่า
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายยศพร สิทธิฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายรัชพงศ์ ทัวจบ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงลักษณ์คณา แวววงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงวรนุช ปรีชา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงวรัญญา นิยม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงวริศรา จงจิตต์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายวสุธร ตีนงนุช

๋

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงวัชรินทร์ ยับ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงวาสนา จำปพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงวิชญาพร ทองสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงวิภาวดี ศรีมุกข์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายวีรศิลป เกิดมงคล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายศราวิน พรหมทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายศิรวิทย์ สุขใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายศุภวัฒน์ ชูนวล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงสมฤดี ละหาญเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงสรัญญา จินา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ จอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายสิทธิโชค หนูสงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เปย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงสุทัตตา พรมเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๕๙
เด็กหญิงสุวรรณนิศา นิยมไทย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๒ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ ริยาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองทุม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงหยาดฟา ศรีเปารยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายอภิวัตร กิจหนูรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงอลัญณา แก้วสนิท

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงอัยรดา จงจิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายอาทิตย์ ยับ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงอาภารวี วงศ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงอาริยา เผือกพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายอิทธิกร คงศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

จำนงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงเบญจภรณ์ คาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงเยาวเรศ เลิศไกร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายเรวัต รุ่งเพชร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายโจนาธาน ก๋งเม่ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๕
เด็กหญิงกฤติลักษณ์ พลายทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายกฤษฎา เทพราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงกัญจนพร เสถียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงฐิติยา งามประดิษฐ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายตะวัน ลาชโรจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายนันทวุฒิ เพชรกฤษฎาชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายปฏิวัติ จงจิตต์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๒ เด็กหญิงประภัสสราพร
ขุนโสภา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงปาณิศา ใจเย็น
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายปุณณวิช อ่อนชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายพชรพล ชาญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงพรชิตา สมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงพรนภา ภิรมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงพรพิมล คเชนทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๘๙
เด็กหญิงฟาประธาน เพชรชนะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงภัชราวดี รักษาพราหมณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายภูตะวัน ดวงฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงมานิตา เฮ่า
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายรัฐพล โพธิเพชร

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายวุฒิชัย หนูสงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายสิรภัทร จริยพงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงสิริพัทธ์ ราชพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงสุชาวดี อินทรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายสุบรรณ จันทร์ชุม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แพงสาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์ชุม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงเยาวรัตน์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๒

นางสาวกนกรัตน์ จันทวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายจักรพงศ์ บุญเชนทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คชเชนทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๕

เด็กชายชินวัตร เพชรกฤษฏาชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กชายฐานันดร ละม้าย
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงธนวรรณ มัชฌิมวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๘

นางสาวนันทนัช ปราบราย
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๐๙

นายปรีดิยาธร สุขศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายรัตนตรัย รัตนบุษยาพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๑

นายศุภณัฐ จรเปลียว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๒

นายสหวัตร สการัญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงอมรวรรณ สุดสวาท
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๔

นางสาวจินดามัย นามมีแว่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๕

นางสาวณัฐกานต์ ศรีสว่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๖

นางสาวณัฐมน ทองวิเศษ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๗

นางสาวธนพร ศรีมุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๘

นายนพดล มีชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๑๙

นางสาวนฤมล สิทธิเชนทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๐

นายวรพงศ์ พรหมศิลป
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๑

นายสถาพร จงจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๒

นายอนุชา ศรีมุกข์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๓

นางสาวอัญฉรีย์ เชาวลิต
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๔

นางสาวอิษฎา สู่สุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๕

นางสาวเกษริน คีรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๖

นายวัฒนพงค์ ชาวนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายจตุพล มัชฌิมวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงฐนิชา ปรีชา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

หนูเพชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงทิพยเกษร รัตนะกระจ่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายธรรมธารา สุขมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสงมิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงนฤมล สิทธิประการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายนฤเดช แกล้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายนันทยศ รอดอยู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ไพรสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงปทมาวดี แสงทิง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายพงศกร เพชรชนะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีมุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กชายกษิดิเดช

์

สุภะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายคมสันติ

์

มากดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงเกสราพร แกล้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงกฤติมา ถาวรไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงปฏิมา กรรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายปริญญา ตามี
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ สุทธิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายอณุติชัย บัวบาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายกตัญู ประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายกฤษฎา สุทธิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๑

นายวีระพงค์ เมืองน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๒

นางสาวศิรินารถ อินทร์แก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๓

นางสาวกมลพรรณ แก้วสุขศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๔

นายจักรกฤษณ์ เพชรนำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๕

นายสรายุทธ หนูจันทร์แก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๖

นางสาวสุกัลยา สุทธิ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๗

นางสาวอรรวินท์ เทียวแสวง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ล่องโลก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ชูปาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๐

เด็กหญิงชนัญชิดา จินาภิรมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายชลภัทร โสภาผล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงชุติมณฑ์ แซ่ลิม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงชุติมา ไม้ทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายณัฐธัญ เห็มกอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ บุษบรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายณัฐพล อนุศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงกิตติมานุศักดิ

่ ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงดวงกมล เจาะจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงถนอมพร ลักษณะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กชายธีรภัทร์ จงจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงนภัสสร สงเคราะห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงนัชธิดา ไกรทองสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ชูศร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงปฐมพร หนอนไม้
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงปภาวี สุขาทิพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงปรัตถกร น้อยรุน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงปริยฉัตร สุขราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายปวริศร์ ริกา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงปทธิยา ธนากรรฐ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กหญิงปยนันท์ สิทธิประการ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงพรนภัส พิบูลย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ นัสฐาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายภควัฒน์ พรหมหอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี บรรจาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๕ เด็กหญิงภัทร์ศญาณันต์
พรหมศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายภูมินทร์ คชเชนทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายภูริทัต เพชรประพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงมัทกา สิริชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงมุทิตา ประเคน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงรพีภัทร ปรีชา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงวริญญา ชาติวิชิต
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงวัชรลักษณ์ จิตประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายสรวิชญ์ รักษาวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงสรัลชนา อากร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงสุวนันต์ จิตรสวาท
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายส่งเสริม หนอนไม้
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายอรรคชาติ เดโช
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชาวนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงเจนณภา จงจิตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายกรวิชญ์ คุระแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายกษิดิศ แก้วชืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กชายจักรีวงศ์ ศิลปประพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายชวัลวิทย์ กาญจนพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กชายณภัทร นวลมิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายปติภูมิ ชูลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๖

เด็กชายปุรเชษฐ์ หนูทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กชายภูธเรศ บำเพิงพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กชายเรวัฒน์ สุวรรณคช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กชายเวสารัช ช่วยชู
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๐

เด็กชายเอกชัย พันธนิตย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงกิตติมา แก้วนาค
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงเจนวดี ไตรเมศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงชณิดา ขันทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช มลิพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงญาตาวี ช่วยคง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงฐิติญา ระฆังทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงธนพร ไชยพร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา สายบุญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงพชรวรรณ ไชยวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงภูสุดา สลัดทุกข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงศรัณยา เพชรพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงสุธาสินี ลาไฮเนอร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงสุธาสินี มีมาก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงสุธินี ศรีแถลง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงกนกจันทร์ คุณโลก
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายเกษมพันธ์ จันทร์ชุม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายเจษฎากร สุวรรณคช
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายธนพนธ์ แปนด้วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายธิติวุฒิ หนูคง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๐

เด็กหญิงกษมา รูปงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงชฎารัตน์ นาคสุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงนันทิชา รืนรส

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงนันทิดา นุ่นแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงปาลชนก นาคประสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงภัคจิรา ชูใจดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงมัลลิกา เพ็ชรไทยพงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงรติรมย์ บัวเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงศุภรดา เพ็ชรสวัสด์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ นาคาพงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กหญิงอมราพร บุญเกียรติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายก่อการ อนิพล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ กาญจนพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายโชคชัย พรหมแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ช้างกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายณัฐนันท์ สุขหอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ผันแปรจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายทัศพล กลับกลาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายธรรมสรณ์ พันธ์นวล
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายพันธวัช พันธนิตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กชายพีรากร ศิริวัฒน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายภูเบศ โพธิชุ่ม

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายยศภัทร สามารถ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายวรชิต รอดสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงก้านแก้ว ดุกสุขแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงจัตตาฬส์ เพชรสงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงจันทิมา ปรีชาวาด
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงชาลิสา ชืนชม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงชุติมา โฮย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงฐิติมา โปยารส
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กหญิงณภัทร นกล่อง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีมังมาตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงทักษพร สุประดิษฐ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงนันท์สินี เพ็ชรพราย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงนิศากร ศรีฑามิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงนุตประวีณ์ ทองสมัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงปยะรัตน์ เพ็ชรพราย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ยาดา ธีรนวพงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงภาวดี คงสุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงภูสุดา นิลพัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงเมธาวี นาคศูนย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงลลิดา บุญงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองรักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงโศจิรัตน์ เกิดทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงอรวี บุญคล่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายกัณตชัย เชียวชล

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายจิรสิน ปราณพานิชกิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายณัฐนนท์ ศักดิมาศ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนุ่น
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายธณาภัทร ผกากรอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๐

เด็กชายวิชยุตม์ สำอางกาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายอาทินันท์ มณีชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นิลรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงชญาดา วันเพ็ญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา คนทัศน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงธนัชชา เทียวแสวง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงนภาพร ปานกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงปรีชญา พรหมวิจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงปทมวรรณ นิลพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงพันธิตรา ณ นคร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงภูสุดา แก้วชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงมุขรินทร์ ศรีปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงมุขสุดา สวัสดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงรวินันท์ รุยแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงระพีพรรณ แสงช่วง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงวริษา อินณรงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงอนิสา หอมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงอนุสรา อมรบุญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงอริศรา ยิงประสิทธิ

่ ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายกิตติพศ เมฆมณี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายคณิติน รัตนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายเจษฏานนท์ ธานินพงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กชายณัฐพล ทองรัก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กชายทักทาย อินทรวิจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๔

เด็กชายบุรัสกร แซ่แต้
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายปณณวิชญ์ ริยอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กชายพรชัย พันธ์ชูศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๗

เด็กชายศรายุฑ นาคสุวรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กชายศฤงคาร ยิงประสิทธิ

่ ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กชายสิขรินทร์ มีมาก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงกนกสิริ ชูแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ศักดิขวา

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงนัทธมน มาลากาญจน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ จินกระวีร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงปวรา เพ็งจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงปุณยาพร หนูคง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงพิชญานิน มีมาก
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงภัณฑิรา กัณหาวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงภัทรสุดา วิเศษประไพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สุพรรณท้าว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงสุณัฐชา ทองสลัก
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงสุธาสินี นาครัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ มีมาก
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายภูผาพงค์ มีบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงกนกพร ดวงจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงศศิรัศม์ พรหมชู
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญมาศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ คีรีเพชร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงอารยา เพียรดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กชายสิรวิชญ์ คงโหรน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงณัฎณิชา จิตวิรัช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงณัฐธิชา สุขสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงณัฐนรี จันทรพินิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ กิจวิจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พิณทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงสุดาวรรณ กรดกางกัน

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงพิชามญธุ์ พันทวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายดนัย ผกากรอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายรังสิโรจน์ เรืองสังข์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กหญิงเบญจมาศ โอฐอัด
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงวิชุดา รัตนพงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายนราธิป ตลึงพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงนุชนารถ พันธุรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงสิรามล ดารารัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ชูประสูติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงวาริสา มลิพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนคช
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายปาราเมศ ชูแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายภานุวิชญ์ สุดรัก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๐

เด็กหญิงพิมพ์ผกา มาสชิวหะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ประทุมมาศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายกมลภพ เพชรโกมล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายภูธเนศ พลประภาส
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ผกากรอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายบริวัฒน์ จิตสมพงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายอรรถวุฒิ ชูประสุตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา ดิษฐสุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงเมศิณี แคล้วอ้อม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงกชกร ผุยเถือน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กหญิงอังคนางค์ หอมกระจาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงปยนุช ราชเมืองฝาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงวารุณี พรหมแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงอัญชลี ศรีธานี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงสิริวิมล แทบทับ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงอพินญา ผกากรอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงรังสิมา ฉิมมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายอัฏฐราช พุทธรอด
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๘

นายภูวดล ขัดษกาญจน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายอดิศร ทองสมัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๐

นายศิวดล จุลกาญจน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายณัฐวัตร จันทเลข
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายวรกันต์ วระวาท
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายภูวนาถ คันธิก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายคณิศร สารพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๑ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายศศิวงศ์ คงศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงพรนภัส บุญฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๗
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เสนอศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายสิขรินทร์ ถาพรพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายพัชรพล พาหุบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กชายวงศธร โกศัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาศมาลัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงภริตา สังข์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงชณิกา โมราศิลป
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงณัฐกมล มาศมาลัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงชลธิชา วรนารถ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายวุฒิชัย จันสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิรักษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายอิทธิกร ระถาพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ จันสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายวรภัทร พาหุบุตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายวีรภัทร สารพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงสุรัญญา บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงศิรประภา แก้วจีน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พงค์สว่าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายกิตติพงค์ รัตนมณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงจันทิมา วิมล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงดารุณี นิมนวล

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายพงษธาร เทพี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงอภิชยา เวียงวิวัฒน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทรทัต

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๑

เด็กหญิงกชพร ชู
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงกัลยกร สนิทงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

วิเชียร
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กชายจุลจักร์ เพ็งสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๕

เด็กหญิงชนพัฒน์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงชาลิสา รักบำรุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงนำทิพย์ พันสะคาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กชายปฏิหารย์ จันทร์แจ่มศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๐๙

เด็กชายปรเมศวร์ ไกร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กชายพงศ์ศักดิดา

์

น้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายวันชนะ มงคล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายวินัย จะรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นัครีพงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงสุชาดา คงทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงสุชานาถ รอดพิบัติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงสุมิลตา เกตุสุรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงอทิตา มูลย์พิษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา ปรีชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงกมลชนก เทพี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๐

เด็กชายณดล เวียงวิวัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ วราชี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ เทพี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงปทมา ด้วงเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายพงศกร ชำนาญกิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงพิศมัย หนูเนตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายวีระพล พรหมดนตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๗
เด็กชายศักดินรินทร์

์

สุขช่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายอภิวัฒน์ อุปฐาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงอัญชิษฐา มณีชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กหญิงจารุวรรณ หนูทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายจิระภัทร เกตุนารายณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายชินภัทร นาคสีทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หนูสมคิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายอรรถพล หอมสิน

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายกชกร ยังช่วย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายจักรพันธ์ ชูนาวา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญคล่อง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายพงศกร รักสีทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๐

เด็กหญิงรุ้งนารี ศรีนวลอ่อน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงอรจิรา รักศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายอโณทัย ไชยพงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงกมลพรรณ นราอาส
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงกัญญาภัค พรมเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ชนะพล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิภักดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายทินภัทร อินธนู
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กชายปณิธิ ภู่ปาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงมณี ไทยธานี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๐

เด็กหญิงเบญจมาศ ราชรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงกัญญาภัค รักการ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร์แจ่มศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายจักรพงษ์ ชัยสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ไกรนรา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายธนดล แนะแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงพุฒิพร สังขบัว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายพุทธรักษ์ จิตวารินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงภัทริกา นาคสีทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๕๙
เด็กชายวงศ์ตระการ ลักษณวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กชายวรเมธ พยาบาล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายทรงเกียรติ ศรีระวิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กหญิงกัญชพร เพ็งสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ชำนาญกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายชวัลรัตน์ บุญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงณิชาริยา นราอาจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กชายตันติยาวัติ บัวแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายพัลลภ บุญทรง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงมนัสวี ไหมอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงวิลาฐิณี ดีแล้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๐

เด็กหญิงศราวดี ช่วยชูจิตร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงกาญจนา เมืองมีศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงกิงกานต์

่

ชัยสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงคันธรส เทพรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ คงหอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงจีระนันท์ ชอุ่มเกตุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงชนิกานต์ เบญจรง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายชวิน อินทรสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงชุติมา วิมล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงฑิตยา อินทร์แก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กชายธนทัต รักษาแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายธนภัทร หนูเนตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายธนรัตน์ แก้วแท้
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงธนัชญา ชายทิพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ฤทธิไทยสงค์

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงธิดาพร จันทร์เจือแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงนัทฐิณี ประโยชน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงนันทิชา สระวัง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงปถยา วุฒิศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ รัตนพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๐

เด็กหญิงพชรมน แก้วบัวทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงพลอยกมล นกมีชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชาญเศรษฐกูล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงพัชรพร ชลสาคร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงพันธิภา อำนวย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายพันธ์ภูมิ สมทรัพย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รักษายศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงพิมลพรรณ ช่วยนวน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงพิยดา นราอาส
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๖๙๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ด้วงไทย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายภูวดล รัตนพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชำนาญกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๒

เด็กหญิงมุทิตา เพ็ชรมงคล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กหญิงรมย์ติลัน สิทธิดำรงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชอบผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๕

เด็กหญิงลลิตา พรหมขวัญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๖

เด็กชายวรเมธ พุทธศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายวสิทธิธร

์

ชำนาญกิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กชายศรทอง เชือบ้านเกาะ

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กชายศราวุฒิ กิงกล่อม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๐

เด็กหญิงศศธร สุขอนันต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

รัตนบุรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เทศนารักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายศุภวัฒน์ บำรุงภักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายสิทธินันท์ จันทวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชำนาญกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงสุตาภัทร โมสิกา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายสุทธิพร สิงห์สุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงสุภัสสรา บัลนาลังค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงอรสินี มุสาเหม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กหญิงอังคณา เนาวโคอักษร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงอัญชิสา ราชฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงอาทิตญา ศรีมโน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายเจษฎากร มณีลาภ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายคมกฤษ เชือบ้านเกาะ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายจิตรภณ รัตนกระจ่าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายชยธร เพ็ชนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กชายธวัชชัย บุญส่ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายธีรวุฒิ มาตรหลุบเลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงสาริศา เมืองมีศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กหญิงอาบแก้ว ริยาพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายเจษฎา มากผล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงกัญชพร เหลียวพัฒนพงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดอกกฐิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงเปมิกา รักษ์ศรีทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงเสาวณิต ด้วงช่วย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายธีรพงค์ เนืองจันทร์พัฒน์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายพิพัฒน์ เนืองจันทร์พัฒน์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ชำนาญกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงกมลชนก กลับดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กหญิงปนอักษร นราอาจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงเนตรนริน โมฬ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงเสวลักษณ์ บัวโต
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงไปรยา พวงทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงภาขวัญ ณ นคร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายทัตพงค์ ฉิมทับ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายสรวิชญ์ หนูจุ้ย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายดนัยภพ ชวดชุม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงสิริกร ฉิมมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กหญิงดวงฤทัย ทองขาว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงกวีณ์ธิดา ฉิมดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายวัชรพงษ์ คำมะมูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายธีรภัทร วิสุทธิคุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายอธิราช คงจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ อู่ทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงสุชาวดี แสงสว่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ คงประสม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายธนากร พัวเนียว

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ประดงจงเนตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๐

เด็กชายวิวัฒน์ มีแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายปกรกัณฑ์ สุขศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อินนุพัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายตันตกานต์ เชือแก้ว

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรียาเทพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายธนพล พรหมพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายวชิระ แก้วหนู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายเขษมศักดิ

์

รัตนภูมิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายยุคลชัย แซ่ลิม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงธวิชินี แซ่หลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กหญิงจิรวรรณ สังสัมพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล มุสิกะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงพุทธชาติ เชือแก้ว

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงจันจิรา เพชรดำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงปานชีวา ชูทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กหญิงวรดาร์ เย็นรักษา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงอัครชา มากพา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ สุขเปรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ นาสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายวราวุฒิ บุญมัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๐

เด็กชายอภิวัฒน์ เดชเชียร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายวาคิม ไกรช่วย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กชายพิชามญชุ์ คงอุป
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายจิรายุ บรรจงช่วย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายอานนท์ เรืองรอด
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๗ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายวีรยุทธ สิงห์เถือน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงจันทร์สุดา เกตุชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายธีรเดช สังขชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายพลวรรษ ทองนวล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงกรรภิรมย์ เจือสุวรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๐

เด็กหญิงอรปรียา คงจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายธนชัย อัคชาติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงปุณยาพร เปดทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายทักษ์ดนัย สุขเกษม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงปานตะวัน ช้างกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงกัลยา เปดทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงวันวิสา รอดทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายธีรเกียรติ หนูดำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ วัฒนศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายรัตนชัย ศักดิจาย

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายภูวดล แดงเดช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ดวงแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กชายกิตติชัย โปณะทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๓

เด็กชายมนต์มนัส สุขเกือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กชายภัทรพงค์ ชวดชุม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กชายสรศาสตร์ นามทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กชายกฤษดา ทองอยู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๗

เด็กชายกรเมศ รอดเหลือม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงนิรมล ใสท้ายดู
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กหญิงศุภิสรา ทองสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงดารินทร์ แก้วนวล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงกันตา ฤทธิสุวรรณ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๒
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ขาวเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงรวีพรรณ สืบสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงปาริตา ศรีไสยเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงเพชราภา เพ็ชรประเทศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงณัฐพร บุษบา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายสมพงศ์ วงค์โคทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายเรวัต ขวัญเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ พลไชย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๘ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กชายธีรพงศ์ ช่วยคงทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายธนโชติ ศรีวิเชียร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายไชยวัฒน์ พรมชโน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายจักรกฤษ พรหมเดช
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูขุนทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายจักรกรี แก้ววิเศษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายธนาวุฒิ บุญลำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงรัตน์ทิยา พันธนู
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงศกลวรรณ วระดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๐

เด็กหญิงนิชนันท์ มีปด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงณฐพร แสงพุ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กหญิงปริญาภัทร์ อินทร์ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ภักดีบุรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ใสผุด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณปาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงสุณี ปานประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงสุลิศา เภรีฤกษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงรมยากร เมืองรอด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กหญิงวรามล คงเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงอนุษรา ด้วงมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ใหม่แก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงพิชญา บัวทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายธนกฤต เอียวซิโป

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชูจิตต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายสุริยา สุวรรณแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพ็ชรดุก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายยุทธจักร เกตุคง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ คำเอียด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๐

เด็กชายณัฐพล ทองสม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายศุภกานต์ แต่งอ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงอภัสรา วงค์โคทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายสราวุฒิ สัตตบรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายอัครวุฒิ รัตนรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๙ / ๒๐๕

้
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นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงอารยา พิบูลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงเนตรชนก รักช้าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายปฐมพงศ์ ทองเทพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายธีระพัฒน์ แก้วคง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวบุญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงกัลยณัฐ แก้วสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายศุภโชค แรงดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงทัณฑิมา นุ่มนุ่น
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ไกรสยมพร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงสุชาวดี ทองอุ่น
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายนันทจักร ทองนวล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายเขมวัฒน์ โยมแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายเจษฎากร เกลียงเกลา

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายรัตนโชติ สิงห์ช่วย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๖๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ สมุห์สุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ชุมนุมวรรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ปรางสุรางค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แกล้ววาที
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายสมศักดิ

์

พิทักษ์พงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายอภิชัย เรืองเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายภานุมาศ ทองแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายสมรักษ์ แก้วนิมิต
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายพัฒนากร นาคพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงธิดามาศ เกลียงดำ

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำทองแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงวิชุดา ก้านกิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงกุมภาพันธ์ ศิริจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงธันย์ชนก ปานมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงปยฉัตร บรรจงช่วย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายภานุเมต คงเอียด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายศิวกร พรหมทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ พรตะโยธิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายภาณุเดช ทองเทพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กรีมณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๐ / ๒๐๕

้
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นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กหญิงสุชัญญา แก้วควรชุม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงอรัญญา รักเสมอ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงอรัญญา พุ่มกรด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงศุจินันท์ นาคพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายศานุศิษย์ ทองแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายสหรัฐ ไกรนรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงยุภาวดี อิสรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ชุมคง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงจอมขวัญ แก้วเกตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายพันธศักดิ

์

คุ้มตัว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายณัฏฐชัย ไกรเดช

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงษุภากร บรรจงเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงเอมิตา เดชขนาบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กชายทรงพล พันธ์ดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๔

เด็กชายภูมา อ่อนเคร็ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงสุพรรณี วาตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กชายวัฒนธร ดำโอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กหญิงปาริตา อ่อนศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๘

เด็กชายโฆษิต แก้วช่วย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กชายธนัช จอมสว่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กหญิงอริศา กลินดี

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงพุทธชาด สมุห์นวล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงพีรดา ทองเสมอ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายธิติ กฐินหอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงชนันนัทธ์ พลัดบุญทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงธัญสินี จีนนุกูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูช่วย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงอรกานต์ สามารถ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายฉัตรมงคล เถือนเหมือน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงพรนภา คงแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๐

เด็กหญิงปาณิสรา พลไชย
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงวัลภา ทิพย์เสวก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงหทัยชนก รักเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงวิสุตา ชัยมุสิก
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงณัฐวรา รุ่งแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๑ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์เอียด
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายชัชชพนธ์ เวชาสิริมาลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงกชวรรณ ประดงจงเนตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงชัญญานุช คะเณย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงธันยพร เพ็ชรนก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กหญิงพิชญธิดา รอดชุม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงญาดาวดี พิพัฒนานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงธัญฏา ศิริปญญา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงชลิตา ช่วยสงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงนพัตสรรค์ สมัยสงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงพรหมนภา กลินบุญแก้ว

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายยุทธศิลป รักษ์ทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงมุทิตา ส่งแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายณัฐพงค์ บัวทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กันไพเราะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กหญิงนงนภัส เมืองจีน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๑
เด็กหญิงขนิษฐาวรรณ

ธรรมชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงพิยดา ตลึงธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายตันติกร เพชรภูเขียว
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงพรนภัทร ดวงสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงสุรางคนา ไชยแดง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงแพรพลอย ก่อแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายศุภชัย ช่วยรอด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงนพธิรา พูนนวล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายชนสรณ์ ปล้องคง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กหญิงอภิวรรณ แนมไสย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สังขชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงอัญชิสา รัศมีผะกาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายปฐพี ศิลาพรหม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายธีรพันธ์ ทองมณี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงอรพิมล ด้วงปราง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายอรรถกร เสือย้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงอรัญญา ล้วนแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูประจง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงสโรชา ถาวร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงพรธิตา รักษ์ขนาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงบัวชมพู เภรีวิก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายปรเมศร์ ด้วงใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายนราวิชญ์ สงหนู
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายธีรพัฒน์ อ่อนนวล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายทัศไนย์ บัวสอน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายสรวิศ บุญโยม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงแพรพลอย ศรีวารินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงลักษิกา คลายคลี

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ หนูใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กหญิงกชวรรณ์ ปนเหยือก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงอัสดีนา สุขนวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บรรจงสุทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงอรการ ศิลปคุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีสำราญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายธนัช หนูเอียด
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงศิริพิญญา ปานแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงหัสศดี แก้วไสพร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เพชรม่วง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๐

นางสาวรัตนาภรณ์ เรืองด้วง
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหมทานนท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายพิพัฒน์พงค์ ควนระบาท
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณมณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงทิพย์เกษร คงเกลียง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงเนตรชนก พรหมวิหาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงฐนิชญา สุขสบาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงณัฐชญา ลีละพงศ์วัฒนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงเบญญาภา การะเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายภาณุวิทย์ หนูชัยแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ลีละพงศ์วัฒนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงดนภรณ์ เรือนสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายปฏิมากร คงเดช
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงนริสา ทองจินดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองประดับ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงอนุชนา ปานเนียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดสระใคร  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใหม่แก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดสระใคร  

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงกชพรรณ มีนัด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงกนกฐิตา โชติสวัสดิรักษา

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงกัญญพัชร คชฉิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย แก้วอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงกัลยกร เทือกสุบรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงจิดาภา ครุยทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงฐิตารัตน์ สังข์ทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายฐิติภัทร เพชรบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงณัฐริกา ฟุงเฟอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นาคแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงธิติสรณ์ เขียวกุ้ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงนุชนาฏ ผิวสำอางค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงปรชญา นิลพงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

จุลมัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รัตนราช
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายภัครพงศ์ เหรียญขำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กชายรักษ์ไพร แพรกนันเธอ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศักดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กชายวงศธร แซ่เฮ่า
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กชายวรสาร สิงหะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๗

เด็กชายวิชญพงศ์ แก้วมีจีน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ซอเฮ่ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กหญิงศิริวิภา สมศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงสิดาพร จาละวัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๑

เด็กหญิงสุนิตา ชัยเภท
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงสุภัททา ช่วงชุนส้อง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงอณัฐวดี โคตะมะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กหญิงอนัญญา น้อยเต็ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๕

เด็กหญิงอริศรา ชูชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กหญิงแจ่มสิริ ยุติธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กชายกรณ์ดนัย อุดมดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กหญิงกัญญวรา ขุนเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๒๙

เด็กหญิงกัลยกร สมศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

คิดคล่อง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กหญิงคณิชา เพชรเศรษฐ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๒

เด็กหญิงจริยาภรณ์ สุนทกิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายจารุเดช หารนุภาพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กหญิงจิณัฐตา อุดมดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กชายจิรรุฒม์ ปนใจเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๖

เด็กหญิงจิราพร อินปน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กหญิงจิราพัชร เจ๊ะแหละ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กหญิงชนกภรณ์ ปานกอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กหญิงชนิสรา ด่านสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงชลนิภา ขรัวทองเขียว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กชายชวิศ ยกอิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กชายชาญสิทธิ

์

ชูพงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กชายชินกฤต ช่วยบุญชู
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๔

เด็กหญิงญาณิศา บุญเหลือ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๕

เด็กหญิงฐานิสรา แซ่ภู่
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กหญิงฑาริกา ฟุงเฟอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กชายณพชร เสมอพบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตมัน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กหญิงณัฐฐิการ์ จูห้อง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา นวลศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วประดับ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๒

เด็กหญิงณิชากานต์ พรหมคีรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กชายธนกร ศรีสว่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กหญิงธนัตนันท์ เกษรสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กชายธนัทเทพ เพชรบูรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๖

เด็กชายนนทพัฒน์ วินิจผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กชายนนทวัฒน์ แซ่ลิม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กชายนพณัฐ จงรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กชายนภเกตุ ช่วยสงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ ปรีชาวาท

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงนิชาภัทร สุวรรณพุฒิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กชายนิติพงศ์ เพชรศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กหญิงนูรีน เจ๊ะมะหมัด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๔

เด็กชายปพนธีร์ ขนอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๕ เด็กหญิงประภากานต์
เพ็ชรศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กหญิงปรารถนา ชลสินธุ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๗

เด็กหญิงปริฉัตร โอหวาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กหญิงปญญาวี จันทร์ทิพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงปตฐิมาพร พาชีรัก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายปาณภัทร อิสระวัฒนา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงปารวี โกมล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงปยพัชร สมปรีดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงปุณยภา ดีมาก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กหญิงพนิดา เสนทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๕

เด็กหญิงพรชิตา ทวีทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงพรนัชชา เทวฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กหญิงพรรณชิตา กลินดี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กชายพลช อุบล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โอกฤษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เห็นประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กชายภักดีพล ลิมขจรเกียรติ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กหญิงภัณฑิรา ก้องบูลยาพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๓

เด็กชายภัทรพล จิตต์เส้ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สัจจโภชน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๕

เด็กหญิงภันทิลา พันธรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กชายภูมิภัทร มะยะเฉียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๗

เด็กชายรตภูมิ ศิริสมบัติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ช่างสลัก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กหญิงรัตติญาฏา แซ่เจียม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงวิรัญชนา สิงหวรรณกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๑

เด็กหญิงศิริญญา อุทัยรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กหญิงศุภวดี วิบุลย์ศิลป
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กหญิงศุภสุตา ยิมเส้ง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กหญิงศุภิชญา พิบูลย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์กุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา โอทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กหญิงสุธาวี สุขแสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กชายสุรารักษ์ เพ็ชรเดช
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๐๙๙

เด็กชายอธิวัฒน์ ลิมปวัฒนางกูร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงอมิตา มีเดชา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กหญิงอรทัย อ้นทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๒

เด็กหญิงอริสสา อาจหาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กชายอัครพล กองสุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายอัครวิชญ์ เจดารากุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กหญิงอัจฉราพร จันทร์สมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๖

เด็กหญิงอัฌศยา พันธ์เมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๗

เด็กหญิงอาทิตยา เพชรเศรษฐ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กหญิงเกตุสุดา จันทร์สมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กหญิงเบญญาภา ชนะเพชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๐

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีใหม่
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงกมลฉัตร โกสุมพันธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ เพชรส้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายกรุงเทพ ฉวีภักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงกฤษชนก แก้วคง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายกฤษฎา คุระเอียด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ด่านสมพงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงกันติชา ปญญานฤพล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ เสียงเพราะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายกาญจวัฒน์ ไชยพงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมเขาใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กหญิงกุลจิรา ทองชล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงกุลธิดา เมฆสงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายคุณานนต์ ล่องลอย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เกตุประทุม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมอนุมัติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ หลีพาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๐

เด็กหญิงฉัตรกมล เพชรแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงชนัญชิดา จงไกรจักร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงชนัญธิดา จันทร์เรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงชมพูนุท ไทยสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายชยานันต์ สุขสงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายชยุติ สิงห์สามารถ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กหญิงชลณรา ชลสินธุ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงชลนิชา คนใหญ่
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงชลิดา พรหมทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงชลิตา จุลสัตย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภัทรากุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงชุติรัตน์ พรหมทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงช่อผกา กังสุกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงฐิตา ปจฉิม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ เรืองรอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงณกมล ผลประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงณัฐกมล เนตรจรัสแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา วิบุลศิลป
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ มีเดช
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายถิรวัฒน์ อักษรทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กชายทัตพงศ์ หนูทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายทิชานนท์ ใยสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ เมฆาระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายธนะรัตน์ เมฆสงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายธนาทร พลนิกร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายธรรณรัตน์ สุขรมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธ์นิตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงธิรชา ชะโนวรรณะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายธีรวิช ศรีเผด็จ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายนนทชัย เต่งลิม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงนภัสสร กังสุกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วนวล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส อิสระวัฒนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ นกทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงบัวชมพู คุ้มสวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงบุณยวีย์ ดอกจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงประภาพร บริบูรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงปริญญา ชืนชม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงปานตะวัน ขวัญทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กหญิงปยนุช นุ่มน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงปยะวรรณ กิมนวล

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายพงศ์สฤษฎิ

์

พัฒน์ฉิม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงพรธีรา บริบูรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โอกฤษ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงภัคภิญญา ขุนณรงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายภัทรพล ยุติธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายภัทรานิษฐ์ เพชรรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงภูริดา เห็นทัว

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงมนัญชยา จิตเขม้น
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ กฤตยาพิพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงมัลลิกา พรหมคีรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงมีนา ทิพย์เสมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงรัญชิดา มีด้วง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงรัตนาวลี แก้วผ่อง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายรัตสิทธิ เกษรสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงลินลาสลิล วงศ์สุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงวรพรรณ ชูสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายวันชนะ อ่อนแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายวีรภัทร์ ถนอมนวล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๐

เด็กชายวุฒิภัทร สุขสำราญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขุนชุม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ หัดจำนงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายศุภกฤต พรหมสุวรรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายสงกรานต์ เกตแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงสรัญญา สุทธิเมือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงสาลินี มาลาเวช
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กชายสิงหนาท เปาะทองคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายสิปปนนท์ แซ่ตัน

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขสมัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงสิริญญา คงทน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงสิริพันธุ์ ทองขาว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กชายสืบสกุล พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กชายสุธิกานต์ ศักดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๔

เด็กหญิงสุนิสา พูลพิพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๙ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กหญิงสุพิชญา อัตโต
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์สนิท
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๗

เด็กหญิงอชิรญา โจมฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กชายอดุลวิทย์ บริบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๐๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ครองวิธี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กชายอัคคเดช แก้วบัวสระ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา สุขสงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายอัมรินทร์ ล่องลอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงอัลวาณี ช่วงชุนส้อง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๔
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ นพมิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงฮาน่า สายจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายเกริกชัย ทองสินสอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายเทพธานีธ์ ธานีรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงเนตรชนก รสกระจ่าย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงเบญจพร สอนครบุรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กหญิงเรณุกา คนธรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายเศกสิทธิ

์

อินทร์พรหม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงแก้มกมล ทองจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงโชติกา สุวรรณโชติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงโมฑิตา ลีลาวราห์วัฒน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายไชยวัฒน์ กระจาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงกัณจิฌา หมุ่ยยุง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หลักชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงกุลสตรี ทับทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๐

เด็กชายชาญพิชัย นุ่นอ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงพรรณิภา อริรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายภัทรพงศ์ แก้วกำยาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายภานุพงศ์ อินทร์แก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงดาราภรณ์
ภานุกุลเจริญเดช

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายภูธเนศ ภาณุวัฒนากร
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายศรชัย บุญศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงศรัญญา ทองหยู
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายสมพล สารีบุตร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงไอยรา นุ่นเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๐ / ๒๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๐

นายชินวัฒน์ ใจดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๑

นางสาวณหฤทัย พงศ์ทองเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายทักษิณ อินทร์แก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๓

นายธนากร บำรุงภักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๔

นายนพดล บุญส่ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๕

นายนพดล เทพสุทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๖

นางสาวนิภาวรรณ คงกะพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๗

นายบัญชา ม้าแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๘

นายปรมินทร์ หนูปาน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๔๙

นายพิทยุตม์ ชำนาญกิจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๐

นายพีระศักดิ

์

สมทรง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๑

นายภัทรพล คงช่วย
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๒

นายฤทธิไกร พิษครุฑ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๓

นางสาวลักขณา สการัญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๔

นายวชิรญาณ์ สองทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๕

นางสาววาสนา ชฏากรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๖

นายวิศรุต สงวนพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๗

นางสาวอนัญพร บุญคง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๘

นางสาวอัมราภรณ์ พงค์ทองเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๕๙

นายเทวฤทธิ

์

บุญทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ มีพัฒน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๑

นายจิระพงศ์ บำรุงศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงภานุมาศ นามสนธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กชายวุฒิชัย ใจดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงศศิวรรณ สองทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายสิทธินันท์ สมบัติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงสุจิตรา ทรงบรรพต

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายอนันทวัฒน์ สุดวิลัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๖๙

นายเจนณรงค์ บำรุงศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๐

เด็กหญิงเมริษา ปรีดาศักด์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๑

นางสาวนริศรา อินทุ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๒

นางสาวพรรวิสา ชัยวิชิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๓

นางสาวดาราภรณ์ ราชมณี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๔
เด็กหญิงกอบกาญจน์ แก้วเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ซุ่นเอียด
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล หนูภัยยันต์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายชัยนคร แก้วเมือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงณัฐกฤษตา สุขแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงดวงฤดี จันทร์แจ่มศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กชายธนกฤต หอยทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงนิธิตา สายปญญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ศรีสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงปรียาณัฐ อ่อนเกตุพล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายปยชาติ ขาวจันทร์คง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

แก้วมีบุญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หลานไทย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงสิราลักษณ์ พงค์ทองเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงสุธาสินี ชำนาญกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา ใจดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กหญิงอรพิมล บำรุงภักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายอัครพล เกิดใกล้รุ่ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงอังคนา มณีรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงอัปสร ทับไทร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงกมลนัทธ์ บุญยัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงชัฏชาภรณ์ แสงระวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงณัฎฐธิดา จันทร์มณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ เพียรสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายธนภัทร พลเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงพัชรี ธรรมโสภณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายพิชานนท์ ทิพย์ดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๑

เด็กหญิงภัสสร ทองขาวเผือก
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กชายสิทธิชัย สวัสดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กหญิงสุภาพร ศิริกาญจน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กชายเสฐียรพงค์ พรหมเพศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สัปสนอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงแสงดาว ยอดศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

บัณฑิศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงชฎาทิพย์ บุญชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๐๙

เด็กหญิงชนากานต์ สิทธา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๒ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๐

เด็กหญิงตรีชฏา วิมล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร์มณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองขำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ โยธาภักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงอภิสดา ไกรสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ สัปสนอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงฟาริดา ยอดศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ดาวกระจาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงศิริพร คลิงขลิบ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงสาริณี สองสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๐

เด็กหญิงสุนิศา มัฏฐารักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายสุริยันต์ ธนะเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายเมฆา ใสหลวง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๓

นางสาวกุสุมา นุภักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๔

นางสาวจุฑามณี ไชยสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายณัฐกฤต มัฎฐารักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายธีรภัทร์ ยะโส
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๗

นางสาวนภาปลัธน์ แสงระวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๘

นายพิชัยยุติ บัวสกัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๒๙

นายพีระพงค์ วัฒนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๐

นายพีระพัฒน์ วัฒนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๑

นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๒

นางสาวสุดารัตน์ รำเพย
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๓

นางสาวสุภัสสรา ยอดศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๔

นางสาวอรัญญาดา เพ็งศักดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๖

นายเจตนิพัทธ์ เกตุชาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายเอกรัตน์ แก้วแกมจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๘

นายเอกลักษณ์ เนืองนอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๓๙

นางสาวพัชราวดี บุญชู
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๐

นางสาวรัชรินทร์ ไกรสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๑

นางสาวศรีสุดา สารพงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๒

นายอมรเทพ กำลัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๓

นายทิพยา บำรุงศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๔

นางสาวธิดาทิพย์ เพชรศรีทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๕

นายธีระเทพ เกลียงกลม

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายพงศทร เพ็งเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายพงศภัค วังชัยศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงชญานุติ เกลือนกลาด

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา คลีชัยภูมิ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงณัฐวดี เพ็ชรด้วง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายทินภัทร เมฆสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงพรภิมนต์ ดวงมุสิก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เดชพรหม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายโภไคย แสนทรศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายทักษิณ พอศรีชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายนพดล มีสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๘
เด็กหญิงบุษบาวรรณ น้อยเกตุ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงบุษยา ศรีใหม่
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กชายปริญญา ขาวเอียม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงพิยดา พืชนุ่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงภาณิดา วันสี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายภาณุพงศ์ มีศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงลลิตวดี แสนทรศิลป
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายวรายุทธ์ รู้จำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายกลวัชร บุญยาว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กชายกิตติชัช แสนภักดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงกิตติมา ชัยฤกษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย คูณมี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กชายจารุวิทย์ วาทะสุนทรพงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายจารุเดช ทองมีสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุปผาสุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หีดเสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงชญาดา ช่างคิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กชายชญานนท์ ทิพย์รักษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงชนกานต์ วิชิตานุรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ ดำคล้าย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงชยาภา ช่างคิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงชลธิรศน์ แสงสุวรรณโณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายชัยธรรม ดำไชยโย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายณภัทร แย้มเยือน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายณัชพล เพ็งเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายณัฎฐพล เสียงใหญ่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานยืน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๕
เด็กหญิงณัฐฏาภรณ์ เกิดสุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายณัฐพล ช่างสลัก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงณัฐวดี เสียงใหญ่
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กชายณัฐอัครา สุขวิเชียร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ ใจแน่
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๐

เด็กชายดณพ ฐิตะการณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายถิรวิทย์ แก้วประจุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายธนกร นารถพจนานนท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กชายธาริต พลอยมี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ รสจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงนัชชนันท์ ขาวเอียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายนันทิศ พรหมเดช
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงนัยภัคณ์ หนูนาค
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายปกรณ์ ช่วยอุปการ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงปณัสวีณ์ หมึกดำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายปภินวิทย์

เบ็ญจธรรมรักษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กหญิงปวีณา จันทร์มงคล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๒

เด็กชายปญญาวุฒิ เสียงใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กชายพงศกร ใจลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สองเมือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กหญิงพลอยนรี โจมฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๖

เด็กหญิงพัชรี เพ็ชรเกลียง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงพิชญาภา โปยิม

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ลีลาประดิษฐ์พงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กชายพีรณัฐ ทิพย์รักษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๐

เด็กหญิงภัสสร์มาศ สมจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สุทธะมุสิก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายภูวนัตถ์ ใจห้าว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงมานิตา บุญชูพงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พุ่มกอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายวสุธร บริบูรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงศศินิภา ดิษฐรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงศิริญญา มะยะเฉียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กชายศิวกร รู้จำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงศิวพร แสงณวันศุกร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงศุจีภรณ์ จ่องเฮ้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงศุภการณ์ แก้วเรือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายสวิตต์ สมฤดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายสัญญา นวนมุสิก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงสุณิสา สกุลเล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายสุริยกมล สีชุม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายสุวัชพงศ์ ชาญณรงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายอดิศร พรหมจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงอทิตติยา สมเชือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงอรัญญา นิลสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงอัญชลี แก้วหีด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายอิศวะ บุญสว่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงเกวลี กองนอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาวารัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายเขมรินทร์ ทวิชสังข์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงเนตรชนก ไชยชนะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงกัลต์กมล บุญเหลือ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงณัฎถนิชา ใจห้าว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายธนาพร ศรีมุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงนันทิการต์ เพ็ชรชู
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กชายปานรวัฐ จิตเขม้น
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงพัณณิตา โตชนก
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายภัทรพล คงเดิม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายวัชรพงศ์ เอียมแสงใส

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายวิรชน คงแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายอิทธิพันธ์ จันทร์ภูชงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงชนิดา จันทร์ทองอ่อน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กิมหม็อง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายทัตษะณะ พรหมจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กชายภานุพงค์ กิงรัตน์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายอนุชา ชฎากาญจน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายอมรินทร์ อินทวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายทศพร วงค์ชาตรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๔

นางสาวณัฐมน ธรรมประดิษฐ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๕
นางสาวเจษฏาภรณ์ คงเดช

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ สุธรรมาราม  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายกฤตนัย สุรชัยสิทธิโชค
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายกิตติธัช แสงพลังแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายณฐพงศ์ ชูเรืองสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวรนุรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายถวัลย์ศักดิ

์

สร้อยสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายธนพล เทียงแท้

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ วรพงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายธนาธิป คงตุก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายนำมนต์ เทอดเกียรติชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทองฉิม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายปฏิเวธ ทองมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายภูนิภัทธ์ พลายด้วง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายรณภูมิ ลุ่งใส้
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กชายศิรวิทย์ สิทธิโชคธนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายอดิเทพ พลายด้วง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไกรงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ พลสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงญาณิศา แซ่ตัน

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงญานิสา รอดช่วย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงณัฏฐา อรัญรัตน์โสภณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงธัณยพร ภีรภาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงนนทพร มากจงดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงนพรัตน์ เลิศศรีไพศาล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๐

เด็กหญิงนันทิยา เลิศวิบูลย์ลักษณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงบุณยนุช มณีสุรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงปยากร เต็มลักษมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงปุณชนิตา เอียมสำอางค์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงพิชญา เกตุชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงวรธิดา เหล่าทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงสุพิชญา ทุมพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงอริศรา หนูนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา จิวไม้แดง

๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงอิงค์กัญจน์ วงศ์สัมพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีตันตนานนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายฐิติกร แก้วสังข์ไชย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายธาดาธร เหมือนหมาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายนพเดช ชัยยัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายบัณฑูร พิทูรทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กชายมงคล นวลจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ ขุนทองจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงชนิภรณ์ กำลังเกือ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงณิชกานต์ หุ้ยล่อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงธีร์จุฑา ขวดทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงปวริศา สุทธิวิเศษ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กหญิงพิยดา คงทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กหญิงพิลาสินี ไชยฉิม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงมินทราทิตย์ พลพันธุ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กหญิงศศิกานต์ มากจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กหญิงศิริกานต์ สุขศรีเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขศรีเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๗

เด็กหญิงสลินทิพย์ ปลอดเทพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กหญิงสิริวิภา แทนด้วง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๐๙

เด็กหญิงสุภาพร แยกยอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๐

เด็กหญิงอรวรรยา สุดการงาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายก้องภพ แสงแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เมฆทองหวาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เพชรคงทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายณัฐวัตร ส่งแสงรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายธุวานันท์ ชูสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายพงศกร จุลบุญญาสิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายภูริเดช แท่นด้วง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ชุมนุ่น
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายวัชรพงศ์ ทองเอียด
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๐

เด็กชายศุภณัฐ ประภัสสรวัฒนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุสิจินดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงกรชนก ดำเจริญศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงฉัตรลดา ใจกล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงชนิกานต์ หนูแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงชนิตา กิมเฉียง

้ ้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา เก่งกสิวิทย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เดชทองจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงธิดาวดล ครูอ้น
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงนิชาภัทร หนูคล้าย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๐

เด็กหญิงปนัดดา ประสาทศิลป
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงปยธิดา เกิดกัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงเปมิกา สุขบุญสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงไปรมา ชูจันทร์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงเมทาวดี ศิริพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงรัตนา เอ้งฉ้วน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูบัว
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงวิภาดา สิงห์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงอรรถยา จันทร์สุขศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๓๙
เด็กชายกาญจน์โสภณ

จุลบุญญาสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กชายจักรพันธ์ วรรณสุกระ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายธนากร กุมภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายนนท์วัฒน์ จันทร์เสถียร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายพัลลภ ทิพย์รักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายไพศาล แก้วเมือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายสิริวิชญ์ ทัศนีย์สุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายสุริยัน จันทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายอนุชา จันทร์คง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงกรกนก แดงคงแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กหญิงกรณิการฺ์ คงทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงจันทรกานต์ ภักดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ฆ้องนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงสุดธิพร ยิมสุด

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ขันปาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงอรรถวดี บัวยม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๙ / ๒๐๕

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายกรวิชญ์ เกิดขุมทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายกฤษณะ จันทร์ศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ บุญจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายภราดร หนูดำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กชายวาทิต วรรณศุกระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายศรายุทธ สมุทวารี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายศราวุธ ถนอมสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายสิปปนันท์ รักไทย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายอภิเดช พรหมเดช
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ วีระธรรมโม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงชามาวีร์ บัวทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูชืน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๘ เด็กหญิงประกายวรรณ
แปนแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงพรพรรณ ทองสงฆ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กหญิงพิมพ์พิศา มากดำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สุวรรณรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงภัทรพร สิงห์แก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงเมธาวดี กลับทับลังค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงวรลักษณ์ แสงเขียว
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงวิภาวดี สาระวารี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงสุนิสา นวลช่วย
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงสุนีย์ สุรกำแหง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อบอุ่น
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงสุมิตา พวงบุรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กหญิงอชิรญา สุขแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงอาภัสรา พลายด้วง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายกิตติชัย จันทร์สุวรรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายปรเมท เพชรชูช่วย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายพงศกร ชูสิงแค

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายวสันต์ แสงสีดำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายวีรานุวัตร ฉูดยก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายอานุภาพ พลัดบุญทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงกรรณิกา บัวดำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ภู่
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๐ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชะนะภู
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงญาณิศา ชุดไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงเฟองอรุณ ถึงนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์บาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา งามอร่ามจิต
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ พลายด้วง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงอทิตยา เผ่าจินดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายศราวุฒิ หนูคง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายศุภชัย สุภาไชยกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงกานติมา พวงมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงญาณิศา ถนนแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงดาราวรรณ เกตุแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กหญิงบัวบูชา เสนาวัลย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กหญิงบุษรา หนูคล้าย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๔

เด็กหญิงพรนภัส บุญมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๕

เด็กหญิงพรรณราย โปดำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงพฤกษนันท์ สุวรรณรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๗

เด็กหญิงสิริรักษ์ โคตุนัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๘

เด็กหญิงสุชาวลี แทนด้วง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปดไว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กหญิงอลิศา เฉิดฉิม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงอารยา ณ พิทักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงอารียา เฉิดฉิม

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กชายกฤตวิทย์ นกขุนทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายกฤษกร เวที
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายก้องภพ แก้วทองมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ครุฑแคล้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายชินาธิป ทิพกองลาศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายธีระชัย ทองย้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กชายวรินทร สงสุรินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๐

เด็กชายวินิต จงไกรจักร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายอนุพงศ์ จันทร์คง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ช่วยคล้าย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงขวัญจิรา เรณุมาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงชนิกานต์ อินสโร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๑ / ๒๐๕
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นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ดำมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงนพเก้า หอมเย็น
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงปติมา นิมทอง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงปุณยณุช วิทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงยลรดี ดำสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กหญิงวลิศรา แสนอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงสาธิดา เรืองปลอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๒
เด็กหญิงอธิราวรรณ ม่วงทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงอริสรา ปลอดกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงพิมพ์มณี กาญจนไพจิต
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงจรัสรวี จันทร์ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงจุรีวรรณ ศรีธรรมโฆษ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา ช่วยบุญชู

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ชูเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงนิชา บริสุทธิพงศากุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงศิริพัชราภา โคตรสมุทร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงภิพัตฒ์ตรา ธรรมปรีชา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๒

นางสาวณัฐวดี สุทธิอำนวยกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๓

นางสาวพิมพ์ชนก คงไสย
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๔

นายถิรวิทย์ แคล้วปลอด
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๕

นางสาวกมลวรรณ คงเพ็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๖

นางสาวจิราภัณฑ์ บุญพรหม
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๗

นางสาวญาณิศา เหมทานนท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๘

นางสาวณัฐชยา มนชม
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๔๙
นางสาวธัญญลักษณ์ หวานอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๐

นางสาวพนิดา พรหมแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๑

นางสาวพัชรี ชุมนุ่น
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๒

นางสาวมลธิรา ชุมนุ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๓

นางสาวเมธาวี เทียงสายสกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๔

นางสาวรดา วิชัยดิษฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๕

นางสาวรวิสรา ชูสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๖

นางสาวศิญาพร ชูสิงห์แค
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๗

นางสาวศุภกานต์ ศรีสมโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๘

นางสาวสิรินทรา พุ่มนุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๕๙

นางสาวสุมามาลย์ ล่องสุวรรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๒ / ๒๐๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๐

นางสาวโสภิตา สุขบุญสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๑

นางสาวชุติมา ซุ่นคง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๒

นางสาวบุรัสกร แช่ตัน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๓

นางสาวเอมวิกา กรดเสือ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๔

นายณัฐพงศ์ คงมาก
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๕

นางสาวฤทัยรัตน์ เก่งกลิวิทย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๖

นางสาวธัญญาทิพย์ ราชสีห์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๗

นายจิรายุส เอกแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๘

นางสาวกรรณิการ์ หนูดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๖๙

นางสาวกัญญารัตน์ ปานจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๐

นายชาญยุทธ แซ่ลิม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๑

นายอัครพล แผ้วปาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๒

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๓

นางสาวมัสยา มีเลียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๔

นางสาวศศิธาร พัฒภูมิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๕

นายณัฐพงศ์ นพกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๖

นายไพรัตน์ ดำคล้าย
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๗

นางสาวธนัญญา อินทพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๘

นางสาวนันทนา ชุมแปน
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๗๙

นางสาววนิดา เต็มเปยม
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๐

นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๑

นางสาวรักษ์ตะวัน สงวนเจียม
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๒

นางสาววันทนีย์ บัวสังข์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๓

นางสาวอุมาพร อิสโร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๔

นายพลพัต อินทศเพชร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๕

นางสาวภัททิยา กิมถ้อง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๖

นางสาวนิชาภา ไพศาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๗

นายจิระศักดิ

์

บัวจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๘

นายเนติสันต์ เมืองทองอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๘๙

นางสาวปฐมาวดี ทองขาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๐

นางสาวปยธิดา คงตุก
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๑

นางสาววิภาวรรณ ชุมเกลียง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๒

นางสาวสุภัทศรา คำนวณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๓

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศร
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๔

นายธนกฤต ขาวผ่อง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๓ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๕

นายอดิเรก เอียมยัง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๖

นายวีรภัทร แสงวิริยภาพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๗

นางสาวกัญญาวีร์ บัวทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๘

นางสาวขวัญหทัย หญีตอัมฤทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๖๙๙

นางสาวญาณวดี จันทร์สีคง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๐
นางสาวอรพรรณ เพชรคงทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๑

นางสาวศศิตา ชูเรืองสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๒

นายพงศ์ภีระ เมฆตรง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๓

นายภาสกร สุขศรีแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๔

นางสาวจุฑารัตน์ คงฉิม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๕

นางสาวสาริกา
เจริญอินทร์พรหม ๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๖

นางสาวพรรณภัส หนูทองแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๗

นางสาวลัดดาวัลย์ กำลังเกือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๘

นางสาวสุพัตรา ศศิธร
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๐๙

นายทวีศักดิ

์

ทัพภะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๐

นายรังสิมันตุ์ ซุ่นคง
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๑

นางสาวขวัญชนก รอดแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๒

นางสาววรัญรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๓

นางสาวสุทธิดา จันช่วย
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๔

นายศักย์ หนูรุ่น
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๕

นางสาวณัฐพร หนูเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๖

นางสาวชเนษฏา นวลขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๗

นายจิรวัฒน์ เอียดสังข์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๘

นายณัฐวุฒิ สายชุมพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๑๙

นายนันท์นภัส ศรีวิจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๐

เด็กหญิงเบญญาภา ชุมทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๑

นางสาวพิมพ์พา บัวทองบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๒

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คงไสย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๓

นางสาวอธิกา พรมโยธา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๔

นางสาวอธิชา พรมโยชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๕

นางสาวอนันตญา เทพไพฑูรย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๖

นางสาวเกตุสุดา เดชเส้ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๗

นายกล้าหาญ สุวรรณคีรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๘

นายทวิชัย ไชยรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๒๙

นายอานนท์ เอียมยัง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๔ / ๒๐๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๐

นายไกรวิชญ์ ยกรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๑

นางสาวกัญญารัตน์ สุขศรีแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๒

นางสาวจินดารัตน์ จันทร์เทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๓

นายวุฒิภัทร ณะไชยลักษณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๔

นายอาทิตย์ เพชรรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๕

นางสาวพิมลพรรณ ช่วยคง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๖

นางสาวธีรนาฎ ยอดละเอียด
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๗

นายทัศนัย ชูสิงแค
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๘

นางสาวกมลชนก ปลอดเดช
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๓๙

นางสาวกัญญารัตน์ อำปลอด
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๐

นางสาวจิตติมา อินทร์ศวร
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๑

นางสาวดาริน เมินธนู
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๒

นางสาวศิริลักษณ์ พลายด้วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๓

นางสาวขวัญฤทัย หนูคล้าย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๔

นางสาวณัฐพร สังข์บัว
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๕

นางสาวกัญณาภัทร กรุงแทนเมือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๖

นายชาญฤทธิ

์

จูดสังข์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๗

นายทศพล มนต์แก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๘

นางสาวธันยาพร ศักดิศรีสุนทร

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๔๙

นางสาวณัชนันท์ จันทร์ศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๐

นายกิตติศักดิ

์

ศรีขวัญแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๑

นางสาวจิตรานุช บัวเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๒

นางสาวณัฐวิภา สุขด้วง
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๓

นางสาวสิริยาใจ อัมพุกานน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๔

นางสาวสุดารัตน์ คุ่ยยกสุย
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงสุนิสา หนูทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๖

นางสาวอรอนงค์ หนูคล้าย

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๗

นายชัยวุฒิ แก้วเอียด

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๘

นายศักรินทร์ เกลียงทำหมอ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๕๙

นายอาคีรา บัวทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๐

นางสาวปนัดดา พินิจการ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๑

นางสาวอรัญญา ทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๒

นางสาวฐิยดา เพชรศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๓

นางสาววชิรญาณ์ ดวงเกิด
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๔

นางสาววิลาวัณย์ รัตนวงศ์แข
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๕ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๕

นางสาวโสภิตา สุวรรณมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๖

นางสาวชฎาพร บุญคงมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๗

นายนัทธพงค์ หาณรงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๘

นายวายุ ดำคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๖๙

นายวรากร มณีโชติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๐

นายรัฐพงศ์ เหมทานนท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๑

นายเสรีชัย ทองสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๒

นายอาทิตย์ ช่วยนุกูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๓

นายวิจักษณ์ หนูยิมซ้าย

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๔

นายธีรภัทร คงกลัง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๕

นายสัณธวัฒน์ คงจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๖

นายธราธิป ขำศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๗

นายอภิสิทธิ

์

อินทรคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๘

นางสาวภัศราวดี คงปล้อง
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๗๙

นางสาวอรอุมา ช่วยสถิตย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๐

เด็กชายพีระพล บุญมานิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายภูสิทธิ ศิริพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายกิตตินันท์ เมืองแดง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายสิรภพ สว่างวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ปาตังคะโร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายณวพล เลือนเกือ

่ ้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กชายศิวราช อาจารีพิพัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายภูนริช เดชแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายธนวิชญ์ ตำแอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายธีทัต ธีระพงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สงไข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายพรภวิษฐ์ ชิณวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กหญิงวรินทร เพ็ญบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงปริยาภัทร คงตุก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กหญิงชมพูนุท ม่วงสวย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กหญิงสุพิชญา ยาวิชัยพรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงสุภิสรา พิมพ์ศร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงสุวนันท์ สุขช่วย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กหญิงสิวารักษ์ ทางธรรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ดุกสุกแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ขุนอักษร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๑

เด็กหญิงสุวภัทร อุ่นสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วีระชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๓

เด็กหญิงหทัยชนม์ บุญรัตนัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงนภัชรนันทน์ นำโรจนนันทน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ หนูแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๖

เด็กหญิงโชติกา ทองนาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ลักษณะวิมล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๘

เด็กหญิงเขมจิรา ชูสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กหญิงสหพรพิชญ์ ยังช่วย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แปนสีนวล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กหญิงโยษิตา เพชรคงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์จำปา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กหญิงปลายฟา จิตตรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงธนัดดา เรืองกุลศรีเกษม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายกรีวุฒิ ปานหมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายธนพล หนูเอียด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายอนันตชัย แก้วช่วย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ ม่วงทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ วรรณจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เอียดแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายอธิวัฒน์ เขียวอุ่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กชายนิธิกร ทองรักษ์มุ้ย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กชายเมธัส สิงห์ศรีสันติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๔
เด็กชายรัตน์ชานนท์ แก้วสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายธันวา สุทธิทองคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กชายภัทรภณ ฤทธิมาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

รัตนวิโรจน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กชายอนุพงษ์ อินยอด
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงสุธิมา ทองแก้วบุญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๐

เด็กหญิงปยะนุช บัวสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงจิรนันท์ เมฆตรง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงมาริษา หนูแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กหญิงธวัลย์รัตน์ ศรีทันเดช
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงสรัญญา โปร่งจันทึก
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กหญิงมุธิตา หอมช่วย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงภคพร อินทร์เอียด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กหญิงศศิประภา หอมช่วย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กหญิงขวัญจิรา คงหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๓๙
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สุขเสริม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๐

เด็กหญิงสุพิชญา โสมจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กหญิงเบญญาภา มีแต้ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กชายอาทิติศักดิ

์

นุญาสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายสันติภาพ สระโพทัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ จันทร์ใหม่
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กชายวีรภัทร มากสอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายพนธกร สุดเอียด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กชายทยากร ด่านตันติศุภกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กชายธวัฒชัย ปล้องคง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายธนดล ช่วยบุญชู
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๐

เด็กชายอานนท์ เกวะระ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กชายกรกฎ ยินดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงธันยาพร กำลังเกือ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงกนิษฐา บัวสังข์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงรุ้งนภา ไชยฉิม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงสโรชา ชูเกลียง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เมืองศรีนุ่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงภัทรพร ดำจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงกรกฎ ก้านกิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงเมยาวีร์ เรืองฉาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๐

เด็กชายไทรัตนคุณ ศักดิศรีสุนทร

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายพสิษฐ์ พฤกษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายณภัทร ทองสงฆ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กชายกิตติภพ มนตรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงจิราพัชร ขำเกิด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ นวลแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี เขียวแต้ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญชู

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงเณศรา แสงปาน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงวริศรา สุขช่วย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงวาลิสา รักษาวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายรฐนนท์ ณ กาศ
๔๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

นพรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายภูริทัต แก้วศรีจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายพัชรพล จันทร์คง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายวุฒิชัย ปานทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กชายนิธินันท์ นำโรจนนันท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๐

เด็กชายฉัตรกนก เพชรชูทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายณัฐพงศ์ วิธิตานุรักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กชายสิริชัย ทองพูน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายธนกฤต ทองส่งแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายพัทธดนย์ รัตนวิจิตรกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายจักรินทร์ บริรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงปภาวี สุขวิทย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงธารสิตางค์ เพชรโรจน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงปณิดา แซ่เล่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงอภิศรา ภิรมย์รักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๐

เด็กหญิงเพชรลดา แก้วมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงปภาดา ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงเพียงขวัญ ธรรมวงศา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงกชพรรณ ชูแสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงอัญรัตน์ ตำแอ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุทธศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงศศิวิภา พรมเสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงธนิศรา ทิพย์ทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงพิชญาดา เตละวานิช
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงพรวิภา รัตนพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๑

เด็กหญิงพิชญ์นิตา เพ็ชรสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ มีอุ้ย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๓

เด็กหญิงสุประวีณ์ จอนจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๔

เด็กหญิงพรรณธิดา มูลแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๕

เด็กหญิงปณิฏฐา สวัสดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๖

เด็กหญิงนิฐรดา รัฐแฉล้ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๗

เด็กหญิงศิรภัสสร สายทองอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๘

เด็กหญิงชนิภา สองเมืองสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๐๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชูจิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ เขาไข่แก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายรัฐไกร แก้วทองมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กชายพีรวิชญ์ คงตุก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายเนติพล คงช่วย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายธราดล ช่วยคง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายธนดล สุดจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พรหมเดช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงแพรรุ้ง เรืองสังข์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กหญิงภัทรนิดา หนูดำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงณัฏฐา ดีแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๐

เด็กหญิงธนันชนก สวนแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กหญิงสุพิชญา ขาวซัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงโยธกา จันทร์เกิด
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงเบิกฟา ดีลิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ฤทธิกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงจันทิมา เอียดแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงณัฐมน สันติวิริยะกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงดารารัตน์ เรืองรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันทร์ทองอ่อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สุขประสงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ มากดำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวอุ่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายกิตติพิชญ์ รอดนวล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายจิรกร พงศ์ธไนศวรรย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายอานัส ดำคล้าย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ทินกร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายจิรภัทร เขียวสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กชายจิรทิปต์ มีแต้ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ คงปาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงพิชญาภัค กำนอก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๐ / ๒๐๕

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๐

เด็กหญิงสุธิมา เมฆตรง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงอดิศา ปานหมี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กหญิงอรชา มีเชือวงศ์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงรุ้งศิริณ หนูหย่อง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงโชติมา อุทัยแจ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงพรทิพย์ หนูเกือ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงอารยา พรหมสุรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงลภัสรดา คงเย็น
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงชิชา พลายด้วง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงภัทรภร จอมสว่าง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กชายธนากร ทองบาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ ปนเยือก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายณัฐนนท์ หนูชัยแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กชายปกรณ์ วรรณบูลย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กชายธนยศ ไมถึง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงวลักษ์สุดา หม่อมวิญญา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงเนตรนภา ดำนุ้ย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนรัต
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงนวพรรษ สุดจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๐

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงพสชณัน ดำคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงปยธิดา สุวรรณศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ แก้วกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงชุตินันท์ ชูเกลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายณัทภพ พูลเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กชายธนวรรธน์ ตู้โกเมน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงภัทร์ธิดา เดชสถิตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงลภัสรดา กุลเพชรกำธร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายธเนศ ศรุติรัตน์วรกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๐

เด็กชายภูริ ราชพฤกษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา ตระกูลสันติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ เมียนแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงพลอยกนก เพ็ญบูรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงนวรัตน์ แทนด้วง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงอติมา โสมจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายณพล สังข์สิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กชายกรวิชญ์ ขุนนุ้ย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงธมลวรรณ กำลังเกือ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงอัฐษราภัค พลายด้วง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๐

เด็กชายสุทธิพร ขุนชุม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงธนสรณ์ อุดมรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงธมลวรรณ สุขศรีแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงสริศา พิทักษธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงสโรชา หนูชัยแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เหมพัฒน์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ปานหนู
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงธิฆัมพร เนียมรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กหญิงปญญพัฒน์ วีระชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงภัคจิรา ชูสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกือเอียด

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงญาณิศรา เตละวานิช
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์นวล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายธีรชัย สงแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงณัฐชนันท์ คตน่วม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงภคมน พูนจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายชวภณ รักเพชรชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงชนิสรา สุทธิมาศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จีนนุกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงอันนา บุญเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงสโรชา มีทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงวรินยุพา เพ็ญบูรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขุนอักษร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ เรืองดิษฐ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายมนัสชัย เพชรชู

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงโสภาภพ นิยต์วิมล

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายพนิตนัน เหมทานนท์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๗ เด็กหญิงนิรัญชญาพัตร์
จันทร์เขียว

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายภัคพงศ์ หนูริน

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายธนกร ทิพย์กองลาศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๒ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายหฤษฏ์ แก้วช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๑

เด็กชายพลกฤต ทองมี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๒

เด็กชายภูมิกานต์ เดชแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๓

เด็กหญิงกุลธิดา รอดเพชร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๔

เด็กหญิงวิชิตา ทองมา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๕

เด็กหญิงปนฤทัย แก้วจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สงค์แก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๗

เด็กหญิงวรินยุพา แซ่ลิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๘

เด็กหญิงสุชานันท์ อรรฆยธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๑๙

เด็กหญิงกชกร ทองชุมโค
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายธนากร ปล้องคง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๑

เด็กชายนนนที จิตตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ด้วงยาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กชายเจษฎา วรโสม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกสูง โคกสูง  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๔

เด็กชายชัชวาล พรหมเศรษฐา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสูง โคกสูง  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๕

เด็กหญิงชลธิชา กรัดภิรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสูง โคกสูง  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ ประแจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๗

นางสาวณัฎฐา รักจุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๘

นางสาวธนพร วงศาทิพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๒๙

นางสาวอุไรวรรณ ชูแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๐
นายภานุวัฒน์ บุญเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๑

นายปฏิพัทธ์ ผลอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๒

นายธีรนัย รักษ์ทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๓

นางสาวศิริพร สารธรรมวินิต
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๔

นางสาวพรนภัส ชุมทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๕
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลดำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๖

นายสราวุฒิ สุดทองคง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๗

นางสาวกันยารัตน์ พรหมอ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร บูรณาวาส  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๘

นายธนดล มุณีจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๓๙

นายธวัชชัย ชนะศึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๐
นายกฤต วสุวัต

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๑

นายกิตติศักดิ

์

สดศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๒

นายกิติพงศ์ ช้างอินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๓

นายคณนาถ ทะนันชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๔

นายคมศักดิ

์

เอียดแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๕

นายจักรกฤษ จันทวงศ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๖

นายจักรภัทร ดำคล้าย
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๗

นายชลิต ฉิมอินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๘

นายชัชทพล วิมูลอาจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๔๙

นายณัฐดนัย ชูเรืองสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๐
นายณัฐวัฒน์ ดำโอ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๑

นายธงชัย หนูชู
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๒

นายธวัชชัย โพชนุกูล
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๓

นายธีระพงศ์ รักษ์จันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๔

นายนันต์ธวุฒิ แก้วเกิด
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๕

นายปยะวัฒน์ อนันตพันธุ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๖

นายพรพิพัฒน์ เรืองรักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๗

นายภาคภูมิ นวลเลือน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๘

นายภูตะวัน ปานนิล
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๕๙

นายภูวดล รอดเกลียง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๐
นายยุทธนากร เทพฉิม

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๑

นายวงศธร ชัยฉิม
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๒

นายวิทวัส บุญรินทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๓

นายศุภชัย เรืองอ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๔

นายสมใจ เพชรแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๕

นายสุภัทร แก้วมี
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๖

นายอดิศร ชุมสู
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๗

นายอนันธศักดิ

์

แนมสัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๘

นายอภิวัฒน์ จันทร์ชาตรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๖๙

นายอัษฏาวุธ มนต์แก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๐
นายอุเทน โพชนุกูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๑

นายเจตนิพัทธ์ บัวทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๒

นายศุภกร พลายชุม
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๓

นายเจตุพล เถียวสังข์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๔

นายภาณุวิทย์ บัวทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๕

นายวรวงศ์ ชูศรีสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๖

นายรณชิต ทองยอด
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๗

นางสาวเบ็ญจมาศ ศรีสังข์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๘

นางสาวสุวนันท์ จันทร์ทองอ่อน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๗๙

นางสาววรรณวิภา หนูรักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๐
นางสาวศรัญญา เขียวบุญจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๑

นางสาวทิพย์วดี คลิงทอง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๒

นางสาวสุนิสา นุ่นนุ่ม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๓

นายวุฒิศักดิ

์

เครือเอียด
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๔

นางสาวยุวลักษณ์ เนียมสุ้น
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๕

นางสาวนุชจรี แสงเศวต
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๖

นางสาววิลาวัณย์ ชุมสันติกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๗

นางสาวเพ็ญนภา ปรีชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๘

นายเดชวิทยา อุดร
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๘๙

นางสาวพัชรินทร์ สังข์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๐
นางสาวศศิภาณี สำอางศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๑

นางสาวฐิติวรรณ ชูฟอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๒

นางสาวอรอุมา โปรักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๓

นางสาวสุภนิดา ไชยฉิม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๔

นางสาวอภิสรา สุขศรีเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๕

นางสาวปยะธิดา สุกเกลียง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๖

นางสาวกัญญาพัชร ทองเขียว
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๗

นางสาวอมลวรรณ สองเมืองสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๘

นางสาวดลนภา คงจุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๐๙๙

นายพิชัยยุทธ เรืองอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๐
นายเจษฏากร มุสิกะไชย

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๑

นายอภิเดช เพ็ชรใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๒

นางสาวจิราภรณ์ บุญพรหม
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๓

นางสาวจุฑามาศ จงไกรจักร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๔

นางสาวรัฎฐธิดา ช่วยนาสังข์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๕

นายธนวุฒิ กุมภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๖

นางสาวนุชนาฏ ทิพย์กองลาศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๗

นางสาวนุชนาฎ ชูจันทร์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๘

นางสาวปาณิศา ทันจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๐๙

นางสาวปยนารถ เผือแก้ว

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๐

นางสาวพจนารถ จารี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๑

นางสาวสุพรรษา สุวรรณะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๒

นางสาวอาทิตยา ศรีวารินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๓

นางสาวเพ็ญนภา เพ็งโอ
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๔

นางสาวสิตานัน คงสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๕

นางสาวลดาวัลย์ ดำชุม
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หัวค่าย  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายโชติวุฒิ แก้วพรหม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กชายเดโชชัย ขุนบุญจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายเทวิษฏ์ สงหนู
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กชายนิภัทร บุญจันศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๐

เด็กชายนิรุติ คงมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ รัตนพร
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กชายราเมศวร์ แก้วหนูนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กชายวงศ์วรัณ นวลแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กชายสนธยา แย้มเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กชายสรายุทธ์ นาคสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายสิงหราช ชุมทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายสิทธิโชค พิมนตรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วยวน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ รอดหมิน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กหญิงจารุวรรณ สวัสดิโสภณ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หนูแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สงแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงฐิติพร เกิดเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงดารินทร์ สุขช่วย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วพรหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ปานก้ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กหญิงนลพรรณ หลอดทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์ช่วยนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงมลิษา หวังเหมรา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กหญิงมัฐธิฌาร์ เมืองแดง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงวรกานต์ รักจุฬ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กหญิงสายใจ ชูเมือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงสุชาดา หวังแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงสุภัสสรา แววศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงอภิชญา คงเกิด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงอารียา รอดแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายกฤษติชัย ทองมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กชายจิรภัทร จันทรา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายณัฐพล ดำดัด
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๖ / ๒๐๕

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กชายนลธวัช นกคง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายพศวัต พันเพชรศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ทองมี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ไปเจอะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงกันติมา สุขช่วย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงจันทร์นิตา บุญหนัก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงจิระนันท์ จงไกรจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ สมเช้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงภัททิยา ไพโรจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ นวลเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๐

เด็กหญิงหทัยกานต์ กรายแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายกฤษฎา เพ็ชรใส
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายไชยศิริ ปดชิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายธนาธิป โมปลอด
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กชายวัชรินทร์ คงแคล้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กชายศุภกฤต บรรจงดัด
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กชายสิทธิชัย เขียวบุญจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายสิทธิชัย ทองนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายเอกพงษ์ ศิลาพรหม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ทองอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กหญิงกัญญาณี ปานก้ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงไกรจักร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กหญิงจิรัฐติกาล พรมสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กหญิงจิราพร บุญทองแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รักรอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ เย็นใจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิงหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงตรีเพชร เกลียดสู
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงธนพร นวลสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๐

เด็กหญิงธนภรณ์ รอดมินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงนภสร สุขเสือหึง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๒
เด็กหญิงปทมาวรรณ จันทร์เทพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงพรฤทัย มากทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงเพชรรี ฉายกลิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงภควดี ชูจันทร์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงมนธิชา คำชุม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงมานิตา รอดนุ่น
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงมาริสา สองเมืองสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงรุ่งฟา แก้วพรหม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กหญิงฤดี เกลียดสู
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ แสนสุด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขัดแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ รอดคงนวล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงสุฐิกาญจน์ ทองแก้วยวน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลับดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่เฮง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงอุษณีย์ ปานก้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายระพีพัฒน์ ดำสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงกนกกร เขียวบุญจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา ดำคง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กหญิงณัฐรุจา จีนเมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กหญิงนันทิยา ดำเสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๓

เด็กหญิงผกามาศ สุดยัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กหญิงแพรวิไล เอียดดำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กหญิงอมรา แซ่นิม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กหญิงอมลวรรณ ขำดำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๗

เด็กชายกฤษกร ดำจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กชายธีรวุธ หนูชุชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กชายนวกร ปานรอด
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กชายพงศกร ศรีสุกแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายสุธี มีเสน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา บุญพรหม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงจิตรารจิส นิมทอง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงชนาพร คงเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงณัชนิชา จันทร์เขียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงปยะรัตน์ ทองเอียด
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ หมาดหลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงรวิภา เพ็งเกลียง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงศศิธร ณ มันคง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๘ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ คงบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงอริศรา ปานจีน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายชัชพงศ์ แก้ววิจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายทศพล จันทร์มี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายธีรภัทร ชุมคง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายนภดล แซ่เฮง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายนันทศัย เขียวบุญจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายภัทรกร เมืองทองอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายภาณุพงศ์ คงมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายสถาพร แก้วกาญจน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๐

เด็กชายสัญชัย สุขแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๑

นายสุรศักดิ

์

แก้วช่วย
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายอวิรุทธิ

์

มีแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงกุลนันทน์ ปลอดทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงคณิศร แก้วหนูนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงโชติกา เพชรเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงณัฐริกา จากระโนด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีหะรัญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๘

นางสาวธิสัตญา บุญยะรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงนันทวัน บัวจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กหญิงพรรณิดา คงสีชาย
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงภาภัทร์ศิริ อินทรปฐม
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๒

นางสาวรจนา ไชยฉิม
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงรักษิณา เสนาสนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๔

นางสาวรุ่งนภา สุวรรณรัชนี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงวราพร ทันเส้ง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๖

นางสาวสโรชา มากดำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๗

นางสาวสุคนธ์ฑา หนูช่วย
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา บุญใส
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๐

เด็กหญิงสุวิตา คูหธนเสถียร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๑

นางสาวอภิญญา มีเสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงจุฑาธวัช แก้วงาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายธนาคิม ชุง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๔

นายพงศภัค ขัดแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายกิติพงษ์ ทองมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายจตุรงค์ ดำชุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๗

นางสาวชญากร พรมสมบัติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๘

นายชลชาติ ทองแปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๕๙

นายณัฐพล นาคสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๐

นายเดชาธร ดำมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๑

นายธนากร ปลอดใหม่
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๒

นายพิสิษฐ์สรรค์ รักขาว
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๓

นายพีระพัฒน์ สุวรรณโชติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๔

นายวรวุฒิ บัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๕

นายศรายุธ ศรีสุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๖

นายสิรภพ นวลนิรันดร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๗

นางสาวชลันดา โททอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๘

นางสาวธัญมน ทองช่วย
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๖๙

นางสาวปยะธิดา จันทร์ทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๐

นางสาววศินี หวังแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๑

นางสาวณัฐริกา ทองทูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๒

นายจักรภัทร จันชู
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๓

นายจีระศักดิ

์

คงนวล
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๔

นายชัยวัฒน์ หยูตุ้ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๕

นายณัฐพล เพชรแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๖

นายธนพัฒน์ รอดนุ่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๗

นายธนัช คงวัดใหม่
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๘

นายธีรยุทธ ช้างอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๗๙

นายธีรวัฒน์ สวัสดิพาที

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๐

นายนนทฤทธิ

์

แซ่ฉัว

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๑

นายวัชรชัย แดงชืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๒

นายอัครพนธ์ เพ็ชรรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๓

นายอานนท์ บุญพรหม
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๔

นางสาวณัฐพร สังข์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๕

นางสาวนิธาวัลย์ ปลอดทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๖

นางสาวพรชิตา รอดแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๗

นางสาวรัตนากร จงไกรจักร
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๘

นางสาวลีลาวดี ถนนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๘๙

นางสาววาสนา สุวรรณิกา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๐

นางสาวสุภาวี น้อยหีด
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๑

นายภูริทัศน์ เขียวบุญจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๒

นายนนทนพ มีเสน
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๓

นางสาวกรรณิกา เพชรแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๔

นางสาวจิตตินันท์ อนันทสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๕

นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๖

นางสาวชลธิชา ชูแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๗

นางสาวชลิตา สงหนู
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๘

นางสาวนนชนก ศรีดำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๒๙๙

นางสาวนภัสสร พรหมสมบัติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๐
นางสาวเยาวลักษณ์ เรืองเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๑

นางสาวศุกร์หนึง

่

ปานรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๒

นางสาวสุชานุช ผิวมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๓

นางสาวสุภาวดี พรหมศร
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๔

นางสาวอริษา ดำชุม
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๕

นางสาวอรัญญา สังข์ชุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๖

นางสาวสวรรยา ลับกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๗

นายธนกรณ์ สุทธิพิทักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๘

นายนิรุทธ์ คงแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๐๙

นายรณฤทธิติชัย

์

รอดแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๐

นายณัฐพล จากระโนต
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๑

นางสาวนันทวดี ชูเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๒

นางสาววรรณิศา สุวรรณิกา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๓

นางสาวศศิธร หนูเพ็ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๔

นางสาวจุฑาทิพย์ ดำชุม
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๕

นางสาวศิริลักษณ์ เขียวบุญจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๖

นายศุภณัฐ รอดแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๗

นายอำนาจ เอียดเหตุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๘

นางสาวมาลิซ่า สันติวิริยะกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๑๙

นางสาวรวิสรา สังขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๐

นางสาวอรกนก สุทธิปญญา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๑

นางสาวกัญญารัตน์ ดำชุม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๒

นางสาวชฎาพร มีทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๓

นางสาวภัทรวดี มากทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๔

นางสาวภาณุมาศ มีแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๕

นางสาวรัชณีกร เงินแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๖

นางสาวเรวดี สันติวิริยะกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๗

นางสาวอาทิตยา นวลจังหวัด
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๘

นางสาวปณฑารีย์ จันทร์เขียว
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๒๙

นางสาวพิลาสินี คลังแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๐

นายเสถียรพงษ์ ปลอดกรรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๑

นายธวัฒชัย แก้วพรพม
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๒

นายนวกิจ ปานรอด
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๓

นายพรเทพ ใฝดำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๔

นายพศิน เผือแก้ว

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๕

นายสุทธิศักดิ

์

ดีแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๖

นายอนุสรณ์ เขียวบุญจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๗

นางสาวจันทิมา คงศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๘

นางสาวนันทิกานต์ เกลียงคำหมอ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๓๙

นางสาวปนัดดา คงปาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๐

นางสาวพรทิพย์ แดงช่วย
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๑

นางสาวรันย์ณิการ์ บุระคร
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๒

นางสาวกุลธิดา เนียมรินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๓

นางสาวปฐมาวดี อุทัยแจ้ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๔

นางสาวปวิตรา เพ็ชรล้าน
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๕

นางสาววิยะดา ขาวมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๖

นางสาวสุวนันท์ แสงปาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๗

นางสาวดวงดาลัด บุญศรีโรจน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๘

นางสาวรัชฎา ชูจันทร์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๔๙

นางสาวรัชนีรมย์ นิมทอง

่

๒๙/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๐

นางสาวสุพัฒตรา สุขแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๑

นายณัฐพงค์ จันทร์เพชร
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๒

นายณัฐพงค์ บัวจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๓

นายณัฐพงค์ ศิริหล้า
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๔

นายนราวิชญ์ ขุนจรินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๕

นายรณชัย ทองสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๖

นายศุภกร ศิรินุพงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๗

นางสาวขนิษฐา ขนานเกิด
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๘

นางสาวอมรา ช่วยชูโชติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๕๙

นางสาวอัจจิมา อักษรพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๐

นางสาวฐิติรัตน์ รอดแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๑

นางสาวเยาวธิดา พรมสุทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๒

นายกมลศักดิ

์

แก้วแดง
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๓

นายณัฏฐเดช เดชสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๔

นายนิติพงษ์ ทองอร่าม
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๕

นายพีรวัส เกิดวัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๖

นายสมศักดิ

์

บัวจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๗

นายจิรเมธ เขียวบุญจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๘

นายชาญขัย นวลปาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๖๙

นายทศพร จันทร์มี

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๐

นายอนุชา ชัยฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๑

นายกฤษณุ สังข์เถียว

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๒

นายขวัญชัย คงขลิก
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๓

นายณัฐพล ดำด้วงโรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๔

นายณัฐวุฒิ หนูเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๕

นายศักดิสิทธิ

์ ์

พินิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๖

นางสาวสุทธิดา ทองปานดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๗

นางสาวสุนิษา ดำด้วงโรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๘

นางสาวอรุณธิดา ถิระพร
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๗๙

นางสาวอาภัสร ทองดุก
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๐

นางสาวอินทิรา คนมังคละ
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๑

นางสาวกรรณิการ์ เรืองคง
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๒

นางสาวกรรณิการ์ ปลอดใหม่

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ ปลอดทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๔

นางสาวนลันพร สงหนู
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงขวัญพร สังสง
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กชายจิรภัทร หยูตุ้ง
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ สุขทอง
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงวีราภรณ์ สุขช่วย
๐๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงญาณิศา แซ่เหย็น
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

เทพแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กหญิงธัญญาดา เพชรไฝ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญคงทอง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกยาง โคกยาง  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายกิตติธัช ทิพยสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ญาติพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๓ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงปาริชาต โสภี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กหญิงกัณฐิกา พลเดช
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กหญิงสุนิสา เฮ่าผก
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงปณชญา โสภี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงกชวรรณ สมคเน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ขุนไชย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๑

นางสาวจินตนา คงกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กชายณัฐชานนท์ เซียงหลิว

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กหญิงตรีรัตน์ ใหม่คงแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กชายตาล คงทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๕

เด็กชายถาวร เพชรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๖

เด็กชายธนากร มีพา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๗

เด็กหญิงธัญชนก บุญยอด
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๘

เด็กหญิงนรีรัตน์ รอดเกิด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๐๙

เด็กชายปญจเทพ กองสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๐

เด็กหญิงวิชชุดา กองสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายสรศักดิ

์

เทวภักดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสุวรรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

โย้จิว

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กหญิงสโรชินี พรหมเดช
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กชายกวินภพ ชินพงค์

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงกัลญาณี สว่างวิวัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หลีเชียรคู่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงกิติยา จุติภพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ มณีวรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กชายธวัชชัย บุญสำราญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายปารเมศ บุญเกือ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ หนูวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายฤทธิชัย หลีเคียนขู

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายศรีนุเดช สมคเน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทร์ช่างพูด
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา สิทธิสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายจิรภัทร์ จันทร์ดิษฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๘

นายชนวีร์ หมวดแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายณภัทร พิบูลย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๔ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๐

เด็กชายนัฐวัช บุญสำราญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายพงศธร บัวเรียง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กชายพศุตม์ เผ่าพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีมันคง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กชายวรชิต ไชยสุวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เอ้ตุโพธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปล้องใหม่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กหญิงกันทิมา สมบูรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงกัลยา เทพเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงชวกร พันธเสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ขอสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทมาศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงธนัชชา ชูฟอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายธนาทิพย์ เพชรช่วย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

กลินสุข

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงนภัทรฌา ศรีชนะภัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายนันทพงศ์ แก้วช่วย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์รอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๘
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ชูศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงภัทริกา บรรจงเกลียง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๐

เด็กชายวสันต์ อำนักมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงวิสุตา โททอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายวีรพงศ์ กลับกลาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายวุฒินันท์ บรรฒิตา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายศุภกร นวลหนูปล้อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายสรนันท์ คุ้มไพรัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายสิทธินนท์ เพชรฤทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายสิทธิพล เพชรฤทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายอภิรัฐ รัตนพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา ปานเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๐

เด็กชายกิตติทัต รักษ์สังข์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กหญิงจันทมณี แซ่ลิม

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายชิตนุพงษ์ นิลแสงใส
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขช่วย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กหญิงณัฐอาภา ถาวรสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงธนารัตน์ เพ็งสุวรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายธีรภัทธ์ วิหกหงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายนวเมธ คงคาวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๘
เด็กหญิงปทมาวรรณ คงชูศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กชายปาวาริช มุณี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงพรลดา ทระเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายพิสนุ เสตฐี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงภัทรวดี สมัครกิจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงวรรณวิสา ช่วยเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงวริศรา พันธ์สุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายวุฒิชัย มณี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงสกุลรัตน์ หนูนารถ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายสิทธิโชค สินสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายสิริพงษ์ คงแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงสุนิตา ขุนปลัด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กหญิงสุภาณี บัวสงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงอภัสรา เพชรฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงอารยา ขุนคลัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่จิว

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา เหมาะประมาณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายจตุวัฒน์ อยู่สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ลักษณะแมน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชูศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา โสดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายธีระภัทร์ ทองทะวัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กหญิงนันทิตา ทองนวล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงพิณนภา เพชรสีหมืน

่ ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงวิภาวี จันทบุรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายวีรยุทธ แซ่เบ๊
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายศุภกร ปล้องใหม่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงสุนิสา กลันสุวรรณ์

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงอัญชิสา นนท์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิรุณกาญจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๖ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงกิตติมา โยธาภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ไชยโย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พิบูลย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กหญิงณัฐฐา กลับกลาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เทพยศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๖

เด็กชายณัฐพล อินทะเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กชายธนดล เพ็งสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กหญิงธันยพร หมืนนคร

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๐

เด็กหญิงนภัสสร บุญกอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๑

นางสาวนันทิดา เหมาะประมาณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงนุชนาฎ นาคา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา นาคา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กหญิงปรีดา บุญมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กหญิงพิริยา เจริญรูป
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายภูธเนศ เพชรฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายวรวิทย์ แซ่อึง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ หิรัญธานี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรเปย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๐

เด็กหญิงสุภัสสรา โสดา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายสุริยา จันทร์รอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายอิทธิชัย กระจายศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายอิทธิเทพ กระจายศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงเนตรอัปสร ประสงค์สุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงเปรมกมล สุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กชายปรีชา ทิพย์ศรีนิมิต
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงณัฐนรี ทิพย์ดวง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงสุจารีย์ เพชรา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายชินาธิป เพชรรอด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงพลอยชมพู เพชรประพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กชายศักดิเดชน์ ตรางิว

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กชายรพีพัฒน์ เมืองประทับ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงพรนภัส ประมวลสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กหญิงนิธินันท์ คุ้มเพชร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กหญิงอัชญา เรืองรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงชญานิศ คุ้มสังข์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงชุติฌา สาระพัสด์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงจิราภา ธงพลังแสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กชายวัชรวิชญ์ นาคนรเศรษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กหญิงธมน กันธาทิพย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช สุมลวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๒
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ คงดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงสุวิชญา มากรักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงมุขอันดา ธิบดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพชรานนท์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายธนภัทร อุไรรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายสหรัถ วชิรพันธุ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงโศภิษฐา จิตรวิบูลย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงซัลมา สุพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กชายฮาซัน ไชยพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ มากสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายกนธิชา ศักดิณรงค์

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงนภัส อินทวิเศษ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองมณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายพงศธร อู้สกุลวัฒนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ รัฐแฉล้ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ รัฐแฉล้ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงชุติกานต์ บุญนำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กชายจตุพร ทองขาว
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายรักษิต ศรีเทพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๑
เด็กหญิง ป.ณัฎฐฑฏา

พรหมนิล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เกตุแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายมินทร์ธาดา สุขขาว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงภัททิรา ชูประสูตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ นุ่นเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร รอดคง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายกฤษณนัยน์ ตาหล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กชายกฤษฎา ชนะกาญจน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๘ / ๒๐๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๐

เด็กชายนรภัทร ไชยสม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงรัชฎาพร บรมสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกือกูล

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงมณฑาวี ธานีรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายธณโชติ บัวเนียม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายวรวัฒน์ เวชภักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงศรธิชา จินพล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงวัณณิตา พืชนุกูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงภราดา ดวงธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงชนันรัตน์ แซ่เอียว

๋

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๐

เด็กหญิงพัณณิตา มีบุญมาก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงกรณิศ ธรรมรัตนพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงรชานันท์ ปรึกษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงปทมาส ศรีสุขแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายสิทธิราช ลัยนันท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงอังคณา เจริญชนม์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายกษิตย์เดช พลจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กหญิงชัญญานุช หนูแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงธนัชพร พรหมเดช
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กหญิงณภัทร เพชรเชนทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๐

เด็กชายหรรษวัต แสงแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กหญิงจิณห์นิภา แก้ววงงาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงพรนิภา ชุมพงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงชญานิน ชูถิน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงกชามาส โยธารักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงญานิศา นุ่มนวล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายคุณากร คงหอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ ฝงชลจิตต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงปาณิสรา ชูช่วย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๕๙๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ รัฐแฉล้ม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ รินทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ สองนาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงชุติมณฑ์ พรมกิตติยานนท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๔

เด็กหญิงกมลชนก โรจนฐิติกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๙ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงญาณิศา ทิพย์ยอดศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๖

เด็กหญิงชิดชนก รอดเพชร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๗

เด็กชายธนกฤต อมรรัตนชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๘

เด็กชายชัชวาล จันทร์ไพรพฤกษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๐๙

เด็กหญิงชนม์ชนก เพชรชูช่วย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๐

เด็กชายสฤษฎ์ เปยศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงวรรณคดี วรรณศิลป
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงวิชญาดา ทิพย์กองลาศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงนหัธนันท์ สรรเสริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายชนกภัทร์ จุลนวล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กหญิงอริศรา โพธิทิพย์

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ มุสิกพงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๗
เด็กชายรัตน์ณรินทร์ วงษ์ห้วยแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงภัทรสุดา คงสงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายวิศรุต ศิริแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๐

เด็กหญิงธมนวรรณ นกเพชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ทองแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงวรรณวิสา คิดขยัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงวราดา ทองดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงปวริศา สำอางกาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายนิติธร ถูกต้อง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กชายกันตภูมิ พลเดช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สมใจนึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงทิพย์กมล เทียนแสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงเรืองลดา คาคะวารี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กชายปริญญา ประภาวดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สุภาวีระวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายรัฐชานนท์ พรหมทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายพงศธร พินิจการ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงอริสรา มัทมิฬ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงพจนเรศ สุวรรณา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงอรัญญา บุญทวิวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงปญชิกา ตรีภักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงพรชนัน ศรีละมุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กหญิงสราภัทร บัวขาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๐

เด็กหญิงจิราพัชร เพชรไทยพงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายธณากร ชัยรัตนพิทักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายศักดินนนท์ ปนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงอมราพร สุขขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กชายกานต์พงศ์ ภู่ภัทรโภคีย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายภทรกฤต แสงสุริยันต์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงพีรกานต์ บัวสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายภูริ โททอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายศักย์ศรณ์ อยู่ทองอินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา นาทะชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๐

เด็กชายกฤษณะ ชีววิศิษฏ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กชายนิติธร พุ่มช่วย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายณัฐพัชร์ รัตนนุวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กชายเกริกชัย ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กหญิงรณิดา บัวคง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงสุจิรา คุณโอษฐ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๖
เด็กหญิงณรรณธิญา พรมโสต

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงชนิดาภา เพ็ญมาศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงสรัลรัตน์ เงินถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กชายอาสาฬห ขุนจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๐

เด็กชายพัสกร ปานทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงวรรษา สุขทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงมานิษา สมฤดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงวราสิณี สุขเพ็ญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงธิดาทิพย์ อักษรทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงมณธกรรณ์ ปริงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กชายธนวิชญ์ สรรเพชญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา คงดำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กชายอิทธิณัฏฐ์ ศรีประมวล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงมนต์นภา คูบูรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ หนูเกลียง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงณัฐนิชา จุนเด็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงธันยวีย์ แซ่ด่าน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงกัณธิมา ศักดิภาชน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กชายปณณวัฒน์ หยูทองอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงวรัทยา สิทธิศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ อิสลาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมศรี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงปนัดดา สกุลนิมิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายยศกร ศิริสมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๐

เด็กหญิงปรียาวดี จุติโชติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงอริยา เต็มเปยม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงอติกานต์ ไวยกาญจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กชายวริศ สุขะวิศิษฐ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กชายนรวร ไทรงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กชายศิวดล เนินพรหม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กชายพงศ์พล มะหันตาพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงศุภิสรา เกตุสมบัติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กชายอธิชนัน โปจุ้ย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงพรรณพัชร สตารัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๐

เด็กหญิงณิชนันท์ มัชฌิมวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงนาถมาตา ศิริเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายกะรัต นิลพยัคฆ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชาติไทย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงชนาทิพย์ พรหมแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงธีรดาพร อนุรักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายชินบุญ คชาผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๗
เด็กชายกฤษณกานต์ หุพาทิพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิวินารถ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงณัชชา
ลักษณะสว่างวิทย์ ๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ราหมาด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๑

เด็กหญิงวรรณิดา รัตนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กหญิงนนท์ณภัทร ชัยเภท

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สงชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๔

เด็กหญิงเกศกนก จันทร์เจือแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๕

เด็กหญิงชนม์นิภา ชูน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๖

เด็กชายณัฐภัทร คำคุณเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๗

เด็กหญิงปยธิดา กัญชนะกาญจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๘

เด็กชายปยะวัฒน์ ทองกิง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๐๙

เด็กชายปณณทัต ปยะเกศกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๒ / ๒๐๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๐

เด็กชายสมศักดิ

์

นิสัยชล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กหญิงชฎารัตน์ รัฐแฉล้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายธีฆะทัศน์ ทองสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงนิรามัย บุญสนอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงพรรณวษา แซ่หลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงญนัท พรหมอุปถัมภ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายภัทรพล ขาวหมดจด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายรณฤทธิ

์

มูณีย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กชายภัทรชนน บัวหมุน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กชายเดชาธร พนังนิตินันท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๐

เด็กชายคุณากร นาทะชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงจิตพัต นงค์นวล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กชายสิรดนัย ศิลปวิสุทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กชายกิตตินันท์ เพชรวงษื

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงเปมิกา เชียวเวช

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสงสุริวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงณปภา สุวรรณฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขปาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงลักษมี องอาจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงธีราพร ทองอยู่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๐

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ดำจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญไกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงนงนภัส พรหมแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ชูบัวทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ คงนวล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กหญิงอรภัทร ทองเหลือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้งเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เครือจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายมกรธวัช เมฆจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กชายกัลยกฤต สุขขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๐

เด็กหญิงเกณิกา นุตราพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กหญิงสุณิชา ดารานีรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงธันชนก ชูเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กชายชคัทธาดา สืบประพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์ ตัณฑวัชน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๓ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กหญิงสิรินธัญ บุญณะแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กหญิงสุภิชญา สายทองอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กหญิงธนิศรา ชูเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายภคิน มณีรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายสุวโรจน์ ปานเหลือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๐

เด็กหญิงศศิธร สุทธิทองแท้

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงภาวินี สุวรรณพานิช
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายธีรกานต์ คำพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงชัญญานุช พรหมประสาท
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายกวีวัทน์ ครรชิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กชายก้องภพ ชูเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงอุรชา จบฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงนราวดี โชคมาก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ภิญโญรัตนโชติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กชายปุณกันต์ เพ็งพลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๐

เด็กชายกันต์ธัช นาวาแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงญาณิศา คงด้วง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงกัญญาวิร์ ศุภพันธ์มณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงวนัชพร จันทมุณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงธันยพร ฉายาพันธุ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงณ พชร ณ อุบล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงพิมพ์นารา หนูจบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงศิริวรางค์ ณ นคร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กหญิงสุภานัน ฐานชัยทรัพย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง บุญนารอบ  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กหญิงกัญจนพร ปลัดสงคราม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๐

เด็กหญิงกันยรัตน์ ดีทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายจรัลพงศ์ เพ็งจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ศิริพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงชนกานติ

์

มากชู

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงณิชาภัทร สุกรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายธนทัต ถือทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กชายปยพนธ์ ไหมด้วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายปยพัทธ์ ไหมด้วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กชายภคีนัย ไชยสุวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๔ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๐

เด็กชายศิรภัทร รักษาณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กชายอมรเทพ ยังอารี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กชายอัครศิลป หนูไข่
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กชายกสิวัฒน์ ศรีมาลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูบัวทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กชายจักรพรรดิ นพรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงจันทกร ปานเกือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงฉัตรมณี แจ้งสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงชนิกานต์ สุภาษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภาษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุขเกษม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายณัฐนนท์ บุญกอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงณัฐริกา ชัยพลบาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายธนพล รุ่นแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กชายธนโชติ อนุรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงนันทิกา ยังสีสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงปริญาภัทร ทองชู

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงมณฑิตา บุญมี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงสุนันทา กงสะเด็น
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงอารีนา เทพราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กิงเกษ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๑

เด็กหญิงกวีศิลป หนูไข่
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๓

เด็กหญิงณัฐริกา จันทวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คงใหม่
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยพลบาล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๖

เด็กชายนพวิชญ์ ศรีประพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๗

เด็กชายปยวัฒน์ จโนภาจน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๘

เด็กชายยสินธร พิกุลหอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๐๙

เด็กหญิงอมรกานต์ นาคสัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๐

เด็กหญิงอุทุมพร ชนะฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงเกวลิน เทพทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ สาระรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เด่นดวง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขาวนวล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๕ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๕
เด็กหญิงขวัญวรากร นุกูลชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ หอมละเอียด
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายธนวัต ขนุนอ่อน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงปยะวรรณ วงศ์สุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กหญิงอริสรา ฤทธิกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๐

เด็กชายเจษฎา ทองอยู่
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงโสภิตนภา สังขโชติ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายกิตติธร จันทร์ชุม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กหญิงชนันชิณี หมวดเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายฐานพัฒน์ ช่วยคง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สุทธิจำนงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายพีรพัฒร์ ทองสีนุช
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงอชิรญา คงหอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุปลา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงชลิตา ผลสุย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๐

เด็กชายทศวรรษ รัตยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรส่งศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนบุรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กหญิงบุษรา จอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายภัทรพล หนูภัยยันต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กหญิงสาลิณี ไชยรักษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายอภิวัฒน์ คงหมุน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา เกิดบัวทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงเจริญตา วิเชียร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายเอกชัย ส่งศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมคีรี วัดนิคมคีรี  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๐

เด็กชายกฤตนัย เรืองช่วย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงจตุภัทร เทพสุทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงจันทิมาพร พรมนุ่น
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ แกล้วทนงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ นุ่นมัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงญาณิศา ส่งเกิด
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายณัฐภัทร รักรงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กชายตุลา จิวซิว

้ ้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายนันทพงศ์ สมน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๔๙
เด็กหญิงปราณปรียา เจือบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๖ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๐

เด็กหญิงปริศนา สนิท
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงปุณยนุช จรดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายภาณุวัตร ทองพูน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายอนันตศักดิ

์

สระทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ภักดีนาค
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กหญิงอุไรพร ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายชานน สอนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายทรงสิทธิ

์

สุขช่วย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์แก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กชายพงษ์นุรัตน์ แทนโป
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๐

เด็กชายพรหมวิชัย ทองกลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายภาสกร จันตรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงมสฤณา แก้วส่องศึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ คงหนู
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายวีระชัย ไชยทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายศิริพงศ์ คงเอียด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กชายศุภกฤต อินทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงศุภนิดา ตำปาน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กชายศุภฤกษ์ โภคทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กหญิงสุนิสา เทียนทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๐

เด็กหญิงแสงตะวัน เอียดแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายกวินภพ หนูนันท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กชายกันทรากร ทองดำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กชายขุมทรัพย์ แขวงบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายคณิศร ราชแปน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กชายคมสัน แก้วเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กชายธงเกียรติ หนูสังข์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๘
เด็กหญิงธนพรพรรณ รอดแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายธนากรณ์ มุกคะตา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๐

เด็กชายนรวัฒน์ มุณี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายพงศกร นุ่นมัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายพงศักดิ

์

ซุ่นยะโม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายพัสกร ชูเสน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญชูดำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๗ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ วังฉาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สุขช่วย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กชายสิทธิโชค ทองพูน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กหญิงสุทธิพร ทองพูน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนียมสงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายเจษฎากรณ์ สว่างฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพชรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กหญิงกุลปรียา แก้วเพ็ชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กหญิงพัชรนันท์ ทิพย์มณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงมัลลิกา ทองกลิน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์ศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงอรพรรณ ด้วงสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กหญิงกมนนุช อินทร์แก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายกิตติภูมิ ฉิมหนู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงธิวารา พรหมเพ็ชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๑

เด็กชายพงศภัค ทองไพจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๓

เด็กชายภควัต ดวงสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กชายรัตนบุรินทร์ สิงหนาท

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๕

เด็กหญิงวรรณพร พานรอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๖

เด็กชายศักรินทร์ ภิรมย์รักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๗

เด็กชายชัชพงค์ นำแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองบ้านนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิชัยรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๐

เด็กหญิงอังคณา แก้วนพรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ พูลขาว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงโชติกา โตกระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กชายกิตติกร ภักดิดีมาก

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายฐานันดร นวลแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงปทมาวดี คชลักษณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กหญิงสุนิษา นาคแปน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กหญิงปติมา แก้วเขียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สายนาค
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายศิวกร เพชรชู
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๘ / ๒๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๐

เด็กชายอิทธิกร คงแสงแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พรหมเกือ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา เนียมอยู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กชายกฤษฎา ผลใหม่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงกุลนันทน์ ตะลาศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงจริยาวดี ชัยณรงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายจักราวุธ ชัยพิทักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กชายณรงค์กร สุวรรณจิตต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รักษาชล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อินนาค

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๐

เด็กชายธนศักดิ

์

เมืองเสน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ ดวงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กหญิงปยดา หนูเอียด
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ เพ็งเทพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กชายวิศวะ สิทธิประโคน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายศราวุฒิ กาพย์เกิด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายกมัยธร แพ่งโยธา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายกฤติน เหมือนแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์สุขศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๐

เด็กชายชานนท์ ฤทธิทอง

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงณัฐริกา สุขแดง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เจียมเด้ง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล อ่อนทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กหญิงสิริวิมล นุ่นเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กหญิงสุณิสา อินเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงกนกพรรณ พลเวช
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฉีดอิม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงจิรา เอียดถวิล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๔๙ เด็กหญิงประกายวรรณ
ทองทรง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๐

เด็กหญิงประภาวี ทองทรง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายวิทวัฒน์ สุขนุ่น
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงอนงค์นาถ คำทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ จิตรหลัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงโสภิตา ชัยดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๙ / ๒๐๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงศรทิพย์ คงเอียด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงศรัณรัตน์ พิทักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงนันทฉัตร ชัยเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายปกรณ์ ชูพระบาท

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๐

เด็กหญิงสุธีกานต์ มากนวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ทองนำแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี ขุนสารวัตร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภักดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงกวินธิดา คนึง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กหญิงรุจิษยา หนูช่วย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงวศินี ณ ชายะศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายอภิชาติ นำรอบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา สวัสดิปรุ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กหญิงณัฐนิชา ขาวเกือ

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๐

เด็กชายศุภโชติ แมนหนู
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กหญิงสิริพร อ่อนทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงอรดี บัวคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กหญิงกฤษณา กลินพงค์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายกิตติพิชญ์ ชูทิพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงชมพูนุท ศรีอภัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายธีรพงศ์ ไชยเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายธีรไนย ดำแดง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กหญิงนรยา รักษ์ด้วง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กหญิงรวิสรา มิงวรรณ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๐

เด็กหญิงอริสรา พริกสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายขจรยศ หวังแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองขาว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายวชิราวุฒิ คงดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จุ้ยดิษฐ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กชายณัฐพร ชูแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายณัฐภพ ขันธวิชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กหญิงทิพย์เกษร ทองนำแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กหญิงทิพย์เกษร นุ่นแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุรีภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๐ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๐

เด็กชายปรเมศ ทองเทพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ พ่วงทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงภูศณิศา โปรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กหญิงวรนุช รักษ์ด้วง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงวรินทร เพชรมาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงศตนันทน์ ศรีเมฆ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายศราวุธ รัตนวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ลุนชิตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ปญจะสุวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วกาญจน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กชายจักรินทร์ เพชร์รอด

๐๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงศิริศุกร์ นุ่นมัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงกชวรรณ อุรางรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงกันติชา สุวรรณพฤกษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กชายก้องไกร ชูแสง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยพล

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงณิชชานรี ทองขาว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กชายพงศธร ด้วงสีนวล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ พิเคราะห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยกรด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กชายมณีรัตนโชติ ขุนอินทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๒

เด็กชายรัติพงศ์ คงดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๓

เด็กชายศรชัย ชูสังข์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๔

เด็กหญิงศศิประภา ตุ๊กสุวรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๕

เด็กหญิงศุภธวดี คงดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ขวัญตา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๗

เด็กหญิงอลิณตา พุ่มจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๘

เด็กหญิงอัญนิกา ชูสังข์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์สุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กชายกฤตเมธ แก้วมณี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๑

เด็กชายกฤษกร มณีนิล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๒

เด็กหญิงกุสุมาพร ชนะประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ คงดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๔

เด็กชายชนาธิป เนรานนท์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๑ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๕

เด็กชายชนิสร สายหมุน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๖

เด็กหญิงชมพูนุช มะณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๗

เด็กหญิงชาลิสา จักรคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กหญิงณภัทรชยา ชูเกิด

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๒๙

เด็กชายดุษฎี ศรีแก้วคง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายธนกฤต นุ่นมัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๑

เด็กหญิงนภสร สุวรรณพงศ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๒

เด็กชายปรวรรต มากนุ่น
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๓

เด็กหญิงพรพิมล คงดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๔

เด็กหญิงพิยะดา สุวรรณพฤกษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๕

เด็กชายภูมิภัทร พลทา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๖

เด็กชายมรรษกร ด้วงสีนวล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๗

เด็กหญิงรตพร พงศาปาน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๘

เด็กหญิงรมย์นลิน ฤทธิเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๓๙

เด็กชายศุภกฤษณ์ ปลอดใจดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สุขสงวน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันหุนี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๒

เด็กชายอัครพนธ์ ฤทธิเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ รอดเกลียง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๔

เด็กชายจุฑานันธ์ เกิดมีทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๕

เด็กหญิงปภัสรา เรืองเพ็ชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๖

เด็กหญิงพนิตา คงดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๗

เด็กชายยสพล อ่อนทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี ชูแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๔๙

เด็กชายวงศ์รพี หน่อทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงวรนุช ศิริชุม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๑

เด็กหญิงวิภาดา พริกสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๒

เด็กชายวิษณุ ผลกิจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๓

เด็กชายวีรากร คงดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา อินโท
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๕

เด็กหญิงอรวรรยา กาลกาลน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๖

เด็กชายเอกพิพัฒน์ พิเคราะห์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๗

เด็กชายไพศาล ขวัญตา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตุ๊กขีหนู

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๕๙

เด็กหญิงกัลยา แพ่งโยธา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๒ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กชายนนทวัฒน์ เหลือสม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๑

เด็กหญิงปย์วรา สงคราม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๒

เด็กหญิงภิมนมาศ คงโอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๓

เด็กหญิงรวิสรา ชูเกิด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๔

เด็กชายวรวิช หนูนุ่น
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๕

เด็กหญิงวรานุช หนูนุ่น
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๖

เด็กหญิงวราลี ชูสุวรรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๗

เด็กหญิงสุภาพร ทองเพ็ชร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๘

เด็กหญิงวริสา สุขแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๖๙

เด็กหญิงสุภาพร หนูร่ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๐
นางสาวพิณญาณี ไชยชำนาญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๑

เด็กชายวรวุฒิ ปานะจินาพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๒

เด็กชายวสันต์ คงดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๓

เด็กชายวิภพ ชูแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา ไชยกรด
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๕

เด็กหญิงสุริวรรณี วชิรจันทร์เพ็ญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๖

เด็กหญิงกชกร หนูชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๗

เด็กชายชวาลา พิเคราะห์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ใยทองหลาง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร

อนุวัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ หนูยิมซ้าย

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๑

เด็กชายสิทธิพล พิชัยยุทธ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๒

เด็กหญิงอภิสุตา เรืองสุวรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๓

เด็กหญิงอัญญาณี คงแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๔

เด็กชายเมธาวินทร์ หนูเขียว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๕

เด็กหญิงฐิดาภา ชูราษฎร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๖

เด็กชายธนบดี ทองเพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ พิชัยยุทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๘

เด็กชายธีราทร กัญจนกาลณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๘๙

เด็กหญิงนุชวรา แปนประดิษฐ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชนะรบ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๒

เด็กหญิงศิวารยา สุกรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๓

เด็กชายสิงหา ไชยฤกษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี บุญแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๓ / ๒๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๕

เด็กหญิงอรนพัศร รัตนมาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๖

เด็กชายเอกภพ วงค์รอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๗

เด็กหญิงโศภิษฐา ขุนน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๘

เด็กชายกรกมล สุขแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๐๙๙

เด็กหญิงชาลิสา ชนะรบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทียนสว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูเอียด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๒

เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยรักษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๓

เด็กชายธนดล บุญสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๔

เด็กชายนพดล พิชัยยุทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๕

เด็กชายพงศ์พิศณุ แปนประดิษฐ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๖

เด็กหญิงพัชรรัตน์ รัตนมาศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๗

เด็กชายศุภเชฏฐ์ ขุนศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๘

เด็กชายกิตติกานต์ ทองสีนุช
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๐๙

เด็กชายกุลศักดิ

์

ปราบเขต
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๐

เด็กชายชนาธิป โสวภาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กชายธนบดี ยายี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายธนาวัฒน์ แก้วใจจง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายธานินทร์ เจ้ยทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงนฤมล ทองแท้
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงนิราพรรณ ถนอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ คงจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กชายพลวัฒน์ ถนอมเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงภัทรพรรณ เสียงดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงมะลิวรรณ พิกุลหอม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๐

เด็กชายวิชช์รัชญ์ ลิมศรี

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กชายวีริยะวัฒน์ เติมเต็ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กหญิงอจิรนันทร์ จันทร์ปรุง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กหญิงอนุธิดา ชอบทำกิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กชายอัฐฎากร สิขิวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ถาวร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายเมธวิน แก้วใจจง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กชายเมธิชัย มีสวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มณีฉาย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กหญิงกัญญาภัค เอียดเหตุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๐

เด็กชายกิตติพล ปราบรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ นาบำรุง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กชายชัชชนิกรณ์ ชอบทำกิจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉวาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กชายณัฐนนท์ ผิวนวล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กหญิงณัฐพร ชนะสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมทัต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กชายธวัชชัย รอดพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กหญิงนัฐธิตา ปรางแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กชายภาคภูมิ ชูประสูตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ไสยฉิม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กชายกิตติพงษ์ อารีชน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กชายคฑาวุธ แก้วใจจง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงชุติภา คงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กชายปยวัช ทิพย์สุขุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงรุ่งธิดา บรรลือพืช
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายวุฒิชัย ยังบุญสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กหญิงสินีนาถ ชูเชิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

นศ ๕๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงสุชานาถ จันทร์ปรุง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ วัดธรรมเผด็จ  

รับรองตามนี

้

(พระศรีปริยัติโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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