
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๒,๐๑๒ คน ขาดสอบ ๓๐๘ คน คงสอบ ๑,๗๐๔ คน สอบได้ ๑,๓๗๔ คน สอบตก ๓๓๐ คน (๘๐.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงธมนวรรณ สีหามาตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วรฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สินทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงภัทรภร ชูความดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์ส่องแสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงนัยน์ปพร สอนจิตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงปนปนัทธ์ แสงวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายธราวุธ อินทร์พันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายพรเทพ เกิดศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ สำเนาการ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จิตราการ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ โอ่เอียม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เจริญคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงกชกร ปล่องเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ ถาวรรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ คลองไชย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงจิรัชญา สมจิตต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายกรวีร์กานต์ ติยะพันธุ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายกฤษณพล มูณีวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๐
นายจิรายุทธ เสนะจุติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายฉัตรเอก มีปลอด

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายไชยวัฒน์ ทัศนโกวิท

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายเทวราช สิงห์แก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายอรุณ สมาฤกษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๕
นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่ยี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงเจนจิรา ดรฮี

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๗
นางสาวณัฐยา นฤโสตร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณัฐธิดา คชินทรโรจน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงเบญจมาพร ปานทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ชูสุทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงมาริษา อรชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงวสุนันท์ รอดศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๓
นางสาววันดี ชาลี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ นุชโยธา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงวีราภรณ์ โอฬาร์กิจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงศวิตา อุ่นไพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๗
นางสาวสาริณี คชพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงสิรินยา โภคะสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุพรรณษา รัตติพรหม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๐
นางสาวอนิตยา รับไทรทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๑
นางสาวอรชา แก้วโสภาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๒
นายธรรมนิตย์ วัฒนาชยากูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๓
นางสาวกมลชนก ง่วนกัน

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ ตราสุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงตองริว

้

ไกรรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงวรรณวิศา จัวนาน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายภวัต ลีนะธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๘
นายสิทธินนท์ กาญจนอารี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๔๙
นางสาวธิดารัตน์ จันทรมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงธีรารัตน์ ผลกลำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงนัตยามีญา อาสาเจ้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงพฤกษา สุวรรณโชติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๓
นางสาวนลินนิภา อร่าม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงกฤษดา ดิษฐ์สุวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพ็ชรโรจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงจันเพ็ชร์ ภารา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงธิติพร ชำนาญศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงนริศา อนุรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๕๙
นายณัฐวุฒิ สุขมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๐
นางสาวกมลทิพย์ อรุณจิต

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ไม้อ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงศศิกานต์ กาญจน์เจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายกิตติคม ทิพวุฒิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายจิระวัฒน์ ชฏาการณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายชัยมงคล ถาวรสาร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายเตชิต ภักดีพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายธนชัย ประดิษฐ์พล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ประดิษฐ์พล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายอภิชัย ชัยวิจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงกันตินันท์ บุญเรือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๑
นางสาวชลิดา ศรีใหม่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงธัญชนก รวมพงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๓
นางสาวบุญญานี ศักดิศิลป

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงฝากฝน ณ นุวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๕ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
วิมลทรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๖
นางสาวแพทองธาร พรหมเดชะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๗
นางสาวสิริยากร รวงกลาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ กำลังเกือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงอภิญญา เทพช่วยสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงอรนภา บุตรโกบ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงอริศา ธุระวงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายไชยวัฒน์ สุขแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายกฤตเมธ มนต์แก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายจิรนัฐ์ โปจุ้ย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายอภิชัย จรุงเดช

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองแจ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วถาวร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงภัทรลดา แปนเหลือ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงรพีพร เกือชู

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๐
นางสาวลักษิกา พิทักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงกฤติพร อบเชย

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิชาดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๓
นายพนม เยียดพล

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๔
นายกรวิชญ์ สร้อยสุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๕
นายจิระศักดิ

์

ศรีรอด
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๖
นายพันกร รัตนนุพงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๗
นายภานุพงศ์ รัสปะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๘
นางสาวจุฑามาศ เพ็ชร์ศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวภัททิยาภรณ์ ทิวะสิงห์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๐
นางสาวสุภัทรา พิศแลงาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๑
นายธนธร เดชเดโช

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๒
นางสาวปรียาภรณ์ จิตอุฬาร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๓
นางสาวมัตติกา แขกพงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๔
นายอาทิตย์ ตลึงจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๕
นางสาวชลธิชา พานรอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๖
นางสาวบุญมาศ นิจเนตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๗
นางสาววัลภา แสงอภัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๘
นายวรพัทธ์ อารีพร้อม

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๐๙
นายศุภกร หัสคะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๐
นายศุภวัฐ ชัยเดช

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๑
นางสาววรนุช อุบล

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๒
นางสาวสรสวรรค์ ชูแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๓ นางสาวประกายกาญจน์

พรมพิลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๔
นายณัฐวุฒิ แก้วโต

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๕
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณคช

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๖
นางสาวขวัญกมล ศิริสุภะนนท์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๗
นางสาวธณัฐชา จุลษร

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๘
นางสาวปาณิศา สงปาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๑๙
นางสาวธัญญาพร ขุนราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๐
นางสาวมลฤดี วรินทรเวช

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๑
นางสาวศศิวรา สวัสดิโกมล

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๒
นายนัฎฐพล อ่อนจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๓
นางสาวนุชนาฎ มาลาเวช

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๔
นางสาวสุนันทา พาหุบุตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๕
นางสาวชนกสุดา คำปล้อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๖
นายกฤษติณ คชเดช

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๗
นายธฤตวัน การะศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๘
นายภัคพงศ์ สุมงคล

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๒๙
นายปยะนัฐ ทองจำรัส

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๐
นางสาวธนิตา อาจารีพิพัฒน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๑
นางสาวกานต์มณี ศิรวรพันธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๒
นางสาวธนัชชา จันทรสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๓
นายนราธิป พันธ์เมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวนันทนัช แก้วออด

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวปยมาศ แผ้วพาล

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๖
นางสาวศรัญญา ยอดลำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๗
นางสาววรรณวิศา กิจสว่างพงษ์กุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงกัญณัษฐ์ ช้างแย้ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายวัชรินทร์ ไชยนุรักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงฐิติมา แก้วพิพัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงกฤติยาณี ฉิมสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงสุชาวดี เสนาทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายศาตร์ตรา ยกคง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายกษิดิศ ศรีกิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองแดง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายวิชยา ยิงบุรุษ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงณัฐพร แซ่ลิม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีนิจอิสลาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ สิทธิสาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๐
นายกานต์พิชญ์ ทองเสมอ

๐๗/๑๒/๒๕๐๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายสืบสกุล กัลปหา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายกฤษณะ สังข์ประพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายจิรวัฒน์ บัวจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงขวัญแก้ว พราหมณ์นาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงเจนจิรา ไรทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงชนม์ศิกานต์ หนูหนัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงนริศรา คณะหนู

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์ขาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงฟาขวัญ อ่อนจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงรดามณี มาศจิตต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตรีโรจน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายเอกรินทร์ สุคนธชาติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ อ่อนเพชรคง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงจารุพรรณ์ ฉิมพาลี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงจิรนันท์ หนูวัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงปยวรรณ ศรีสุรางค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพรรณพิษา วราภรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงพัชรพร อมรศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงเมขลา เจียวก๊ก

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงโรสเรน ระวัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงเลลาณี ศรีพะเนิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายภาณุ สังข์ประพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัตนภูมิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงศรินดา แปนเหลือ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสายธาร ชุมภูนุช

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงจีรนันท์ สากุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุชาดา โชจรูญเดช

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงชัชฎามณี สายสนิท

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๗๙
นางสาวนภัสกร คีรีรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๐
นายจักรกฤษ ชูช่วย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๑
นางสาวอมิตา บุญเชิด

๑๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๒
นางสาวอริสรา เกิดประกาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๓
นางสาวดาลิตา นิยมจิตร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงศริญยา นวนมี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๕
นางสาววรัญญา บุญล้อม

๑๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๖
นางสาวสุชาดา ดาวัลย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๗
นางสาววาสนา เจริญฤทธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๘
นายบรรณวัชร หนูหนัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๘๙
นายวุฒิพงศ์ รักษาพล

๑๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวนริศา คงจููด

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๑
นางสาววิลาวัลย์ นิลอุบล

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๒
นางสาวศศิวรรณ คงวัดใหม่

๐๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๓
นางสาวสุปมา หนูทองแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

เลขา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๕
นายภานุวัฒน์ นาคสี

๐๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๖
นางสาวนัชชา สุคนธชาติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๗
นายทัศนัย โอขันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๘
นายปรัชญ์ จงภักดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๑๙๙
นางสาวณัฐภัทร ยอดผกา

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๐
นางสาวจุฑามาศ วันจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๑
นางสาวจุฑารัตน์ คงบาล

๐๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๒
นางสาวสุธิดา อ่อนพร้อม

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๓
นายพัชรเมธ บรรทัด

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๔
นายวิวิชเญนทร์ ชูเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๕
นายจักกฤษ ศรีทองสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๖
นายศุภกฤษ มานะจิตต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๗
นายอดิศร สุดถือ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๘
นางสาวจันทนี มูสิกธรรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๐๙
นางสาวญาตาวี หนูแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๐
นางสาววริศรา บุญโอภาส

๑๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๑
นางสาวสิริกรณ์ ทองไชย

๑๒/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๒
นางสาวสุชัญญา พงศ์เตรียง

๐๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๓
นางสาวสุภาวิตา รอดคง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๔
นางสาวอาทิตยา ลิขิตลักษณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๕
นายธีระพัฒน์ ทองอำนวยสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๖
นายอลงกต มานะจิตต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๗
นายพงศกร เพ็ชรรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๘
นางสาวศิโรรัตน์ บุษบา

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๑๙
นางสาวณัฐชยา สุวรรณโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๐
นางสาวดาวนภา สว่างวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๑
นายฐิติพันธ์ มาศศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๒
นางสาวดุสิตาวรรณ ทองสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๓
นางสาวทิตย์นิพร พงศ์จีน

๒๐/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๔
นางสาวพัชรี อักษรพาลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๕
นางสาวศินีนาฏ รักษา

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๖
นางสาวนำฝน ช่วยขิต

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๗
นางสาวพรทิพย์ คีรีอำรุง

๒๑/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๘
นายวรวิช ดีเปนแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๒๙
นางสาวกิตติมา สุขหนู

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๐
นางสาวยุพารัตน์ วรฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๑
นายวิษณุ คงพารา

๒๔/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๒
นางสาวศริญกร ผืนผา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๓
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๔
นางสาวภัทราฎา จันทรวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายจิรทีปต์ พรรณทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงวรัทยา โอพันกาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงกาญจนา ตรึกตรอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัฐธิกา นารีพล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงณัฐพร รัตนอุบล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงดารารัตน์ สิงคุ้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่วยบุญชู

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงพรทิพย์ คล้ายกรด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายภูริวัช พรหมสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอังคณา เผือกทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงอาทิตยา สักมาศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงแทนณิซ่า ขาวเนียม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์เกียว

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายเพ็ญเพชร สุขดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงคริมา ชูภู

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงนิศาชล ขาวนุ้ย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๑
นางสาวพจนีย์ เพชรานนท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๒
นายภานุพงศ์ สีเสียด

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายอนุชา รักขวัญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสุวิชา มาถาวร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธวัชชัย สงวนโสตร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๖
นายจิตกร ขีทอง

่

๓๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๗
นายสิทธิพร รอดจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๘
นายจตุพงษ์ ทนันชัย

๑๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๕๙
นายสมคิด คงหีต

๐๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๐
นายสุชาติ เกลียงมณี

้

๓๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๑
นายกิติพงษ์ เรืองรัก

๑๒/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๒
นายวิชาติ เพ็งชัย

๒๖/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๓
นายอนุวัฒน์ เกือไขย

้

๒๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๔
นายณัษฐวุฒ มีชัย

๐๙/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงธัญชนก คิวเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงมานิตา ทองเกือ

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เทียนทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคนุ่น

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงมานิตา ใจมุ่ง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอารยา นาคยิม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงศศิประภา เพ็งเพชร

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงกนิษฐา สินชู

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงปริญญา โอพัง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงประภาดา วุขคะตะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงเสาวภัทร สุขคะตะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงสไบทิพย์ แก้วถาวร

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณธาดา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๘
นายฐานัต นพคุณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๗๙
นางสาวชนากานต์ รัตนะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๐
นางสาวปยะรัตน์ ดียืน

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๑
นางสาวสกาวรัตน์ ส่งขาว

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๒
นางสาวจิราภรณ์ ผลาพฤกษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๓
นางสาวทัศนอัญญา สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๔
นางสาววรรณดี เปยสี

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๕
นางสาวสุจิรา โยมแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๖
นางสาวกวิสรา แผ่ดิลกกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๗
นางสาวกัญญาณัฐ พัฒทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๘
นางสาวชนัญธิดา ห่อทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๘๙
นางสาวนิรมล เขียวสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวเกวลิน สิงหพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๑
นายวรรณกร อุ่นใหม่

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๒
นางสาวชนันสิริ จันทร์สุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวพิมพ์ชนก ใบพัดแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๔
นางสาวธนัชพร สังข์แก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๕
นางสาวนุชนาถ พวงมณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๖
นายณัฐกิตติ

์

สุขแจ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๗
นายศิรวิทย์ พรมสัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๘
นางสาวเกศมล แก้วจำนงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๒๙๙
นางสาวณัทมน แก้วศรีสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๐
นางสาวเพชราภรณ์ แก้วชะฎา

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๑
นางสาวรัตน์ศิรินทร์ โอชาพงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๒
นางสาวลักษณ์ชยา ชูแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงวริศรา

เทิดธรรมปราการ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๔
นางสาวพัชรามล เส้งสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๕
นายอุกฤษ มีมะแม

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๖
นางสาวสิลันตา ชุมพล

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๗
นายสรวิศ มณีพรหม

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๘
นางสาวจิณัชญา ช่อผูก

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๐๙
นางสาวปยวรรณ ชูช่วย

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๐
นายพีรพัฒน์ พงศ์อภิรักษกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๑
นายอธิการ มีแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๒
นายฉัตรชัย ชีวธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๓
นายกานต์ หนูเขียว

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๔
นายภูริณัฐ ศิริพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๕
นายภูมิพัฒน์ จันทร์มี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๖
นายอรรถพล ขาวช่วย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๗
นางสาวขนิษฐา ปานสังข์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๘
นางสาวสุกัญญา พริกคง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๑๙
นางสาววรรษมล ศิริวัฒน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๐
นางสาวนพมาศ เสือทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาววิภาวรรณ ดวงเล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๒
นางสาวธันยพร บางเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๓
นางสาวพิมลรัตน์ สุทธิพิทักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิยก

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงเกริดา นวลเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงโสรญา แก้วไชเถร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงอังคณา เกตุโรจน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงกมลชนก คงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เอ้งฉ้วน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา รอดมันคง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงปยนุช สุทธิทองแท้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงสุนิษา ติดทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงมนต์นภา สมประสงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงกาญจนา สกุณา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธาวินี พัดทวี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวอาทิตยา ปานสุวรรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงกรนิกา เมฆแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงอรษา สุจเสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงพิยดา ไชยทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงจันทิมา กะลาสี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงจันจิรา หนูนวล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงชไมพร ถนอมนวล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงไพลิน ทองประสูติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงเพ็ชรลดา เพ็ชรทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๗
นางสาวพรทิพย์ บัวเกตุ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๘
นางสาวกรชนก คลอดทองเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๔๙
นายณัฐวุฒิ คลอดทองเพชร

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๐
นางสาวนุชนาฎ ขรัวทองเขียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวรัตสนีย์ จุลเกลียง

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๒
นางสาวกมลชนก เกิดศรีเหล็ก

๐๐/๐๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๓
นางสาวธัญญารัตน์ ขวัญทอง

๐๐/๐๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๔
นางสาวอินทิรา หลุมเจริญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๕
นางสาวอรัญญานี สิทธิสาร

๐๐/๐๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๖
นางสาววสิตา ทองส่งโสม

๐๐/๐๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๗
นางสาวปวีณนุช ขาวเรือง

๐๐/๐๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปาริชาติ พรหมวิหาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงสุรัมภา บุญแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เฉลิมเกียรติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงณัฐธรา หมุนทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงปยะพร รุ่งเรือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายพรเทพ ภักดีชน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายวีรภัทร สงเทพ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงกัลยา มาศพิทักษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงกุลณัฐ มาศพิทักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพัชรี วัฒนานุรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงพัณณิตา เพชรมณี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สุขรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงภควดี หลีประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงอริสรา จงดู

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงคีตภัทร ไมรตรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สืบสาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงศุภวรรณ คูณขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายศุภชัย เกิดมีทรัพย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๗
นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๘
นางสาวกัญญาณัฐ วรินทรเวช

๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๗๙
นางสาวฐิติชญา เชือจีน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๐
นางสาวภัทรานิษฐ์ ด้วงแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๑
นางสาวสาวิตรี แก้วมีศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๒
นางสาวฐิติกาญจน์ เปรมมุณี

๑๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวสิราวรรณ สุวรรณปาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๔
นางสาวอภิชญา เพ็งจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๕
นางสาวอภิสรา ศรีพรหม

๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๖
นายนันทวัตร พุ่มศรีชาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๗
นายอริญชย์ วังวีระกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๘
นายณัฐพล ชูเมฆ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๘๙
นางสาวพรทิพย์ นาคเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๐
นางสาวกมลวรรณ บุญทองสังข์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๑
นางสาวขวัญตะวัน จารณะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๒
นางสาวชุติกาญจน์ วงเขน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๓
นางสาวนันทวรรณ บุญเอียด

๒๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๔
นางสาวศุภสุดา ทองคลอด

๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๕
นางสาวสุกัญญา เส้งสุก

๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๖
นายธนาธิป รัตนพันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๗
นางสาวกชกร ปลอดกรรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๘
นางสาวกรรณิการ์ แสงวิเชียร

๑๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๓๙๙
นางสาวปยดา ศรทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๐
นางสาวพัชรพร ชำนาญกิจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๑
นางสาวอัจราภรณ์ สุทธิภักดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๒
นางสาวภาษิตา โกธา

๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๓
นายสิรวิชญ์ นวลศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๔
นางสาวศุภาวรรณ สุวรรณปาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๕
นางสาวโศภิษฐา ปองกัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๖
นายสหชัย ชูช่วย

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๗
นางสาวสุกัญญา เทพเรือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๘
นางสาวปรีดาภรณ์ มุกดาห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๐๙
นางสาววิภาวี ยอดแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๐
นางสาวอธิยาพร ศรีฟา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๑
นางสาวอาทิตยา ชุมมะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๒
นางสาวสุพรรษา ดำพัฒน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๓
นางสาวสิริยากร บุญจริง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายกิตติกร พลเพชร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๕
นางสาวรัตติกานต์ เมืองประทับ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๖
นายสหรัฐ สังข์สุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๗
นางสาววีรญา พังแพร่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงธนิษา บุญนวล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ วิมล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ คงทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายอรรถพร มณีวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงทยิดา ทรงศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงปาลิดา ทองรักจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๔
นายณัฐกิตต์ ศรีนวล

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๕
นางสาวพัชรี นิลกาญจน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๖
นางสาวนิศาชล แก้วพลอย

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๗
นางสาวเพ็ญนภา ชูยงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๘
นางสาวหทัยภัทร สุทาวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๒๙
นายศักรินทร์ คชฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวนภัสสร บัวทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวกัญญา เจริญรูป

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวสุดารัตน์ ทองห่อ

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๓
นายณัฐพล ศิลปรัศมี

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๔
นายพันธนันธ์ กฐินหอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๕
นางสาวกนกวรรณ ราษฎร์ชูนุช

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๖
นางสาวรมิตา พัดอยู่

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงกนกรัตน์ ธานีรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงกมลชนก เทพนุรักษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงกมลณธรณ์ ภูมิประโคน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา พลภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาพนัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงจิรัศยา จะรา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงช่อฟา หัตถิยา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาญบำรุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐชยา อุบลสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงธนวรรณ ทองด้วง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงธวัลกร มลศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายนิรุทร์ เกศณรายณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงบุษกร เดชารัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๐ เด็กหญิงประภัสสรณ์ ศรีพุฒ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายปวรุตม์ ชัยภักดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงพรลภัส ศรีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพิชดา หวานชืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เต่ามี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงรุ่งนภา คะเณย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงรุจิตา ศรีมณี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายวงศธร หนูคล้าย

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ หนอนไม้

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รักษายศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงวิสสุตา รอดรู้

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

สุขแท้
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ พลพิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายสงวนศักดิ

์

สมทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายอมรเทพ ธรฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงอรปรียา ชาญพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงอิงตะวัน พลพิชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๗
นางสาวกีรติกร นุ่นทิพย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๘
นางสาวกีรติการ จันทคูหา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๖๙
นางสาวชัญญานุช บำเพ็ญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๐
นายชิณวัตร มัชฌิมวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๑
นางสาวถิรดา กาญจนโสภาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๒
นางสาวนาตยา แวววรรณจิตร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๓
นางสาวมนทกานต์ กลับใจได้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๔
นางสาววิลาสินี แก้วมณี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวสิริมา บุญสนอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๖
นางสาวสุนิสา พูลเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๗
นางสาวกนกวรรณ แก้วสุทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๘
นางสาวจันทร์จิรา รินทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๗๙
นายธนาวัฒน์ จิตรบำเพิง

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๐
นายธีรพงษ์ สารพงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๑ นางสาวพรรณยดาวีย์
ศรีสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๒
นางสาวพิมพ์ชนก สุรสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๓
นายภานุพัฒน์ ชูมณี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๔
นางสาวรัตน์ชนก สินเพ็ชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๕
นางสาวรุ่งฤดี ธรฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๖
นางสาวศริยา ยอดแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๗
นางสาวศศิอนงค์ กาญจนะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๘
นางสาวศิริรักษ์ มากมี

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๘๙
นางสาวสิรินญา ศรีมณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๐
นางสาวนิภักคะนัน สุวรรณทิพย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลำศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงจารุวรรณ จุลบุญญาสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายนฤเบศ หนูหว้า

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงรุจิรา ดำมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เผือกผ่อง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สมเชือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายญาณพัฒน์ ดำมี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงทัศนีย์ จะกอ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายผจงศักดิ

์

มีกว้าน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ธรรมโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ใจดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สมเก่า

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐพล สุขศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ เสียงใหญ่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๕
นายชัยวัฒน์ มหาชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายนันทเดช ทรัพย์มี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายธัชนนท์ พระสงฆ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงมาฐิฌา ดวงมุสิก

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่ภู่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายอนุพงค์ ช่างหนัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงอริสา ศิริสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๒
นางสาวเอมมิการ์ พรหมแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาวเนตรชนก พูนเพิม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงพิมพิกา โลหะรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงนิชกานต์ ผูกพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๖
นายพิชญะ อินทร์สุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ฉิมลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๘
นางสาวรามาวดี วงศ์บุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๑๙
นางสาวจินตพร หมุดหมัด

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๐
นายพีรภัทร แกล้วกล้า

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงแพรวดี นวลจริง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงเกตุกนก มากชุม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงชยุดา บุญเหลือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๔
นายพิพัฒน์ ทิพย์มงคล

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๕
นายจิรศักดิ

์

ดำมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๖
นายทิชานนท์ ชูสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๗
นายภาณุพงศ์ วิพลชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๘
นายคีตภัทร์ แก้วประจุ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๒๙
นางสาววาสนา ช่วยสถิตย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๐
นายศุภวิชญ์ พรหมจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวจุฑามาศ สานิการ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๒
นางสาวระพีพร สมศิริ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๓
นายทยากร ลำเลิศ

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๔
นายธีรภัทร์ เดชแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๕
นางสาวอัญชลี ศรีสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๖
นางสาวกุลเกตุ ชมกิจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๗
นายอัษฎาวุธ เพ็งเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๘
นางสาววีรญา งามสวน

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๓๙
นายธีรพงศ์ รัจรัญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๐
นายอานนท์ สิงห์ลพ

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๑
นางสาวชณัดฎา หลักชุม

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๒
นางสาวขวัญชนก ศรีสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๓
นางนิติภรณ์ ทองอยู่

๒๘/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๔
นางพัชรี เหย้าสุวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๕
นางรพีพรรณ จิตเขม้น

๑๘/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๖
นางสาวสุชาดา กลินสุวรรณ

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๗
นางสุนันทา ชัยฤกษ์

๐๕/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงหยาดฟา ศรีสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงจิราวรรณ์ ทองเอียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ จารุนัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวรัยรัตน์ เรืองรอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงสิริพัฒน์ พรหมเศษ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอัญชลีกร กลินพยอม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายอภิวัฒน์ กิมเส้ง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงศิริพร รอดแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงสิริจรรยา บริสุทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายธีระภัทร หนูแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายนนทชัย จันทร์หยู

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายวิษณุ ธาลวัลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิริสุนทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายธนภัทร ขจรจิรธนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วาทีรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกมลวรรณ โจมฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา ขาวมาก

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงจันทิมา เมืองรอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจีรภัทร สมศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงชนกนันท์ สุพรรณพงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา แซ่เฮียบ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงทิพย์ราตรี ด้วงยิม

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงพนิดา หวังสวาสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพัชรโสภี บุญสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่ด่าน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไหมอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงพีชณิกา ใจปลืม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๕ เด็กหญิงภัทรศราภรณ์
สนธิเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงภูริชญา สุดใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพชรทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงโสภิษฐา เพ็ชรชนะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอนงคภัส พรหมเดช

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงอรสา นวลศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายณัฐิวุฒิ ขุนไชยการ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายนราธรณ์ ขำขุน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายปยวัฒน์ สังข์เฉย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายภูริณัฐ หนูนาค

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ คงเมือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงจริยา พรหมทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงชลิตา สามสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงณัฐชยา ไตรระเบียบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงฟามิกา ศิริสุนทร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายปกรณ์ชัย ทวีเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายวรปรัชญ์ ทุมรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์แก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงจิรานันท์ พัดวี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๔ เด็กหญิงเบญจลักษณ์
ทิพจรุง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงรัตติยา บุญชูศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงวรดา เนียมสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงเกศรา สามสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงภารดี ห่อหุ้ม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ นวลเอียด

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายสรวิศ ทารัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงพิชญาภา จันทรักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๓
นายพนมพร เลขะผล

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๔
นางสาวเกศกนก ชูนวลศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๕
นางสาวกันทิมา ดวงมณี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๖
นางสาวทัดสินีย์ พรหมเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๗
นางสาวธมลวรรณ จันจำปา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๘
นางสาวปนมณี เกิดสุวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๐๙
นางสาวศิริขวัญ ดำคุ้ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๐
นางสาวนภาพร แดงซิว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๑
นางสาวภัทราวรรณ รัตนรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๒
นางสาวพรประภา รัฐพงษ์กานต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๓
นางสาวปยะวัลย์ เปยศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๔
นางสาววรางคณา กิมเส้ง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๕
นายกรีติกรณ์ บุญเพชร

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๖
นางสาวผกามาศ ขาวมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๗
นางสาวเจสินีย์ กังสุกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๘
นางสาวพรรณิภา กังสุกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๑๙
นายสุทธินันทน์ สุวรรณทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๐
นางสาวหิรัญญา สมภูเวช

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๑
นางสาวรจนา พวงแมลง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงมาติกา ดารากัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงศศิภรณ์ แสนภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายศราวุธ จินดำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงเขมวรรณ วรรณะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงนภัสรา หนูนุ่น

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงปริณดา เงินถาวร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงมนฤดี แสนภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงรัตนาวลี ใจห้าว

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงศศิวิภา แถมแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ สมเขาใหญ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงลักขณาพร เกลียงขำ

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายภัทรพล จันทร์กลับ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๕ เด็กหญิงกรรสดาภรณ์
พรหมแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงเขมรินทร์ ดวงจิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เลิศลัพ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีธรรมศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แสนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงมัณฑนา มูสิกัณฑ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงรัตนพร แย้มพรหม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศิริกานต์ จิตเขม้น

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์อุไร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงอนงค์นาถ เทพเพ็ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงอรพินท์ แก้วแสวง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๖
นางสาวอังคณา จิตสามารถ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงอิสณี ใจรักษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ตุเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงมัณฑนา ใจห้าว

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงวนัชพร วิชัยกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงชนม์นิภา บัวแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงณัฐวดี บริบูรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรบูรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงสุธาสินี ชืนชม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงศิริพัฒน์ ศรีรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายนรินทร์ธร ดีแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายศุภชัย ยิงยงค์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงกชกร ศรีสว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ หมืนแก้ว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงขวัญชนก กฏทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงชยาภา แก้วสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ร่างสง่า

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงรวิพร แก้วสังข์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงวิภาดา เพชรเพ็ง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงศิรินันท์ คงปราณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงศุภกานต์ โจมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงสุชานาฏ คงเพชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอติมา เมืองทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ โยธารักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทพรอด

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงสิริพร แสนภักดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๓
นางสาวปทมพร เพชรนุ้ย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๔
นางสาวกนกวรรณ คลิงคล้าย

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๕
นายกษิดิเดช

์

กลีบบัว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๖
นางสาวผกามาศ แก้วสีขาว

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๗
นางสาวศิริรัตน์ ขำพร้อม

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๘
นางสาวอรุณี ดีดวง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๗๙
นางสาวกรรณิการ์ เสือแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๐
นางสาวกิงกานต์

่

ทองมีขวัญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาวกัญชนิตา ใจกว้าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๒
นางสาวธัญวรัตน์ อ่อนหวาน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๓
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนิธิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๔
นางสาวมานิตา แก้วปยรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงมาลินี ใจห้าว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๖
นางสาวกัลยากร ชูชืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๗
นายธนกฤต มีแสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๘
นางสาวโสรยา ใจห้าว

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๘๙
นางสาวพัณณิตา มีคล้าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๐
นางสาวธิติมา เทพแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๑
นางสาวพิชชาภา นวลประจักษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๒
นายปรีชา รักทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๓
นายจักรินทร์ บุญประสิทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๔
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีใหม่

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๕
นางสาวรุ่งทิพย์ อนันตกาญจน์

๑๕/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๖
นางสาวศุภิสรา สมเขาใหญ่

๒๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๗
นางนิตยา จิตรรำพัน

๒๕/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองกลับ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงกุลภา ฉิมเกือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงปุณณมา ฉิมเกือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกัญญณัฐ สวาท

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

ชายเขียวบุญวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายสุชยา เหมทานนท์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายมานิตย์ จันทร์เสถียร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายกวินต์ พลายด้วง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายณัฐภัทร ชีวัยยะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายญาณภัทร หมืนจร

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงวริษฐา คงแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงฐิติพร รอดสอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกิติมา สมัยสงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงอุมาพร ทองรักจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงจิรฐา พรหมด้วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงภัสรา พูนแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงแพรพิไล ผลบุญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงกัลยดา สุขขนาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายกันตวิชญ์ หมืนจร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายคฤหัสถ์ ชูโฉม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายสราวุธ ศรีเพ็ชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายทัตเทพ ประชารักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายนวเชษฐ์ อักษรภักดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายฐิติวัสส์ วิชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายทัศน์ไท ทองหนู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายฐิตินันท์ คงไสยะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายสุทธิภัทร มีเสน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายธนพนธ์ สุคนธ์พันธุ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายสิงหราช เกิดวัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐวัตร เจือบุญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงนริญญา นุ่นมัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพัชรดา สุขนิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงกรกนก เกือสังข์

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงพรพรรณ พุทธา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงธนารัตน์ ทองเกือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงณิชกมล หนูเล็ก

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงเจนจิรา ทองจันทร์แก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายศุภกฤต วรรณแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายกาญจน์วิชญ์ วุฒิกุลสิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงณัชพร นาคปลัด

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงชนัญธิดา พิเคราะห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงวริศรา คงนุ่ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

สุขสงวน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงชนิกา ดวงจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงณัฐนรี ชูพร้อม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายณัฐพล ฉิมประสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายนิธิ คลังจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายกันตพงษ์ ปานแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงเอมอัชฌา ไชยรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงปาณิศา สุวรรณา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงจิดาภา สว่างฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ หนูเขียว

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงสุชานันท์ ขาวล้วน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายแทนไท ปานเกล้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายพสธร ฤทธิมนตรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายธนกฤต ขาวเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงกชพร ศรีมาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงคีติกา ยอดขวัญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงจุฑาวลี กลับแปน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงปณิตตรา ฉิมช่วย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงพรไพลิน เกือกูล

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงวนิดา จันทร์ศรีทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงวรรณนิศา บุญสุวรรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๔ เด็กหญิงวรรณชณภรณ์
แพงดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงศศิกานต์ เมืองรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายกิติภูมิ คงพรหม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายคงเดช มณีโชติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายครรชิต จันทร์ปล้อง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายนิติกร โลกภิบาล

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายนิติภูมิ ยอดศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายสิทธิกร คงไพฑูรย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายอัจฉริยเทพ พานชาตรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายกษิดิศ เมืองทองอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงกชกร ทองคำแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงกิตติยา ภิรมรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงณัฐกมล ชัยฉิม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงณัฐนันทน์ ชูเมคา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงปุณลวีย์ จันหุนี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงพรินทร์ กลับศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงศศิวิมล ปลอดใจดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงสุธิชาดา กาญจนวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงสุพิชญา อันมี

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายภูริพัฒน์ พุทธสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายคมชิต เจยาคม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายณปกร สุขศรีเมือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายณัฐพงศ์ วาจาสุจริต

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายอยวัต วัฒนานุรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงภัทราพร ทองเทพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงปอลวรรณ ธรรมเนียม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญศรีโรจน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๑ เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ฌา
บางขะกูล

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงชนัญธิดา ทองพลัด

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ รักแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงณภัทรสรณ์ ชูเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงพิมพกา เพชรสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายธนนท์ คำนวณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายพงศกร หนูประสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายพลวัฒน์ รัตนพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายกรวิชญ์ สโมสร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ พรมสัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงรัชฎา หนูรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงรัชฎาภา พรหมเคลือน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เห้ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงรวิภาส มูสิกะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงนัชชา เขียวเสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงนำเพชร ฤทธิชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายภูวดล สินภิรมย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายชาลี ชูสังข์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงอรนุช ษรเดช

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงวริษฐิตา แซ่ซู้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายดนัย ศิลปรัศมี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายอัษฎายุธ แก้วเหลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุภาวดี คชวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณหทัย ฮวบดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปานเกล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงดารารัตน์ ศรีสุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ หนูทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองมาก

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เพชรเศรษฐ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงวณิชชา หนูช่วย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายขัตติยะ คงสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงชุติมา จันทร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายคีรภัทร ชูสังข์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายรชต เรียนสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายดำรงค์ชัย แปนพุ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองประดิษฐ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงอัยรินทร์ พูลตะโหนด

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอัยเรศ พูลตะโหนด

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายจิรายุทธ เส้งนุ้ย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายกนกเทพ จันทร์สิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงณัฐพรรวษา สุขกรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายราชวัติ สามแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายปฎก พลเตชา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายณัฐพงค์ ทองเรือง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงมนัชญา สังข์ทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายจตุพร หนูช่วย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ แสงแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายเขมทัต พูลขาว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายกฤตภาส จันทร์สว่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงพันธมน กิงถา

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายแก่นนคร แก้วบัวรบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงดวงพร ไสยพร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ คงทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงปุณฑริกา ยอดสุรางค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายจารุวิทย์ แนมใส

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายสุเมธ ถนนทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายคมกฤษณ์ สุขเพ็ง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายสิขรินทร์ธาร ทิมกลับ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงณัชนิตย์ คงทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๐
นางสาวนฤมล เรืองอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๑
นายวราวุธ เกินเหลือ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๒
นายอภิเดช ผลเกลียง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๓
นางสาวนนท์ชนก อินทร์ดำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๔
นางสาวพัชสุดา แดงพรหม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๕
นางสาวลัดดาวรรณ พรหมพฤกษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๖
นายกีรศักดิ

์

ย้อยไชยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๗
นางสาวศศิพิมพ์ บุญพา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๘
นางสาวรัตติกาล จันทนนท์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๕๙
นางสาวธารารัตน์ แซ่พู่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๐
นายภัทรพงค์ วงค์สวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๑
นางสาวบูรณา รักหอม

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๒
นางสาวจรรจิรา มีสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๓
นางสาวเกียรติสินี แซ่เตียว

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๔
นางสาวสุเนตตา บุญรอด

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๕
นางสาวอันดา ประทุมสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๖
นางสาววิลาสินี ตาดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๗
นางสาวบุญทิรา กันภัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๘
นางสาวสายทอง ไทรทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๖๙
นางสาวเสาวณีย์ นาบ้าน

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๐
นางสาวดวงนภา จันทร์ส่งแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๑
นางสาวรัตนวลี กลางบน

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๒
นางสาววรางคณา ชูเกิด

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๓
นางสาวจุฑารัตน์ สงเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๔
นางสาวเบญญาภา สุระวัง

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวแพรวนภา หนำคอก

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๖
นางสาวอุบลวรรณ คำเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๗
นายณัฐพล พุ่มดำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๘
นางสาวจันทกานต์ สังข์แก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๗๙
นางสาวจุฑามาศ ทองเเจ้ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวเจนจิรา มาเพ็ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๑
นางสาวชุลีพร มากมี

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๒
นางสาวปราถนา อรชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๓
นางสาวสุริยาพร คาบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๔
นางสาวปาริชาต พรหมทองแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๕
นางสาวสุจิตรา ทรัพย์มาก

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๖
นางสาววาสนา สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๗
นางสาวนวรัตน์ ดำเดช

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายนิธิกร สังทรัพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ หนูช่วย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงวันวิสา ชูแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายอดิเทพ บัวเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายอภิเดช คำศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงปรีดารักษ์ แก้วสองศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงวรสุนันท์ ประสาทชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุมิตรา มากแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายเจตรินทร์ ไชยทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายธนภัทธ์ ชูแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายปวีณ์กร ขุนภิรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายนพดล ไชยชาญยุทธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงผกามาศ อุ่นวิจิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงนิรชา รักกำเหนิด

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายอภิชาติ ช่างคิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายภูวมินทร์ ทองดำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายจักรภัทร โทราช

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงเกสร สมชุม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ สงขวัญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ จักรใจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วมณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายวรดร ขุนพิบาล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๐
นางสาวสำรวย หนูทิพย์

๐๙/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงบุณณดา ชุมทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงรัตนวดี หนูแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงวันดี ชูแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอาริสา ดนระหมาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงวรรณี ช่วยจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงภรัณยา แย้มอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงอรอรวรรณ สุขอนันต์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงปยดา โอชู

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงวรนิษฐา เฟองฟา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายภูวสิญณ์ ศรีสุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายหฤกฤษณ์ พิเคราะห์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายอนพัทย์ พูลนวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายอินทนนท์ ชูถนอม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงญาณภัทร ฤทธิชัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงทัศวรรณ ทองเคร็ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงยสุตมา ชีวัยยะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงศุภกานต์ พลไชย

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงโศภณัฐ อุดมพรสุขสันต์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงณัฐชา คงปาน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปราณรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ชูเมือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงอรนิดา คงศิรินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงกรรณิกา ยังฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายภรัณยู บัวจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายภูริพัฒน์ ครโสภา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายรัชนันท์ คำนวณศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงจิรภิญญา มะสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มูณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายนราภัทร ทองแก้วจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายอภิลักษณ์ ขำวิเศษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงพรนภัส ทองพรหม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงศศิกาญ อินทร์อักษร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงอัญชลี รักซัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงอาคิรา ภิรมย์รักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงญาดา บัวบาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงพรลภัส ลายสิงห์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพัชร คำนวณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงพิรัญญา แดงเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงสุธิกานต์ เรืองชัยวุฒิคุณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงอนันตยา เรนแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พูนแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงศรุตา ปญจะสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงสุนิษา หนูรัก

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองยอด

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงณัฏฐา เกือนุ้ย

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา ราชแปน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงสุรีวรรณ เดชราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๘
นางสาวคณิตศิลป ขุนเพชรแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงศิริยาพร บุญศรีโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงศิรินธาร เพชรพราว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงฐิติญา จันทร์คง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๒
นายสิริพงษ์ ไชยรุตม์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๓
นางสาวดวงฤทัย จันทร์นก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๔
นางสาวปริสา ใหม่ทิม

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๕
นางสาวณิชานันท์ ชูถนอม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๖
นายปริวรรต ทองนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๗
นายวรลภย์ แซ่ลี

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๘
นายศุภณัฐ พุทธชาติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๖๙
นางสาวกชกร ลิมอัฐ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๐
นางสาวญาณาธิป จันทรานนท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๑
นางสาวนาถยา แดงทองใส

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๒
นางสาวจิระนันท์ ขุนศรีจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๓
นางสาวอริสษา มาเพ็ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๔
นายกิตติพัฒน์ คชภักดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๕
นายโอปอ เรียบร้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๖
นางสาวกัญญารัตน์ ปานสังข์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๗
นางสาวณัฐยา กุศลสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๘
นางสาวธัญวรัตน์ สังข์ทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๗๙
นางสาวศศิธร ศรีรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๐
นายฉัตรจักร อิมนวล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๑
นายวรกานต์ รัตนะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๒
นางสาวกนกวรรณ สินธุ์สาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๓
นางสาวสิริญญา คงสุด

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๔
นายวรชิต ไชยศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๕
นางสาวพนิตตา ชูวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๖
นางสาวกัณฐมณี ศรีสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๗
นางสาวสุดาทิพย์ แซ่ตัน

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๘
นางสาวนิศารัตน์ หาญณรงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายจุลจักร์ โน่ผักแว่น

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายชิณวงศ์ วงศ์โสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายณัฐภัทร จันทร์สน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายเมธาวี ปานขาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายลิขิต สุทธิช่วย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายศุภณัฐ จิตร์มุ่ง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงธนภร มีเอียด

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงธีระนุช สุขเกษม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงนภัสกร พิณกาญจน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงปนัดดา ภู่เมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ นุรักษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงสิตานันท์ จันทร์สน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๑
นายวันสงกรานต์ จูเซ่ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๒ นางสาวประกายทิพย์
พรหมมี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธนบดี ยะหัตตะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๔
นายทวีสิน นิลภูผา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๙ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๕
นายสหรัฐ สุวิวัฒพัฒนากร

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๖
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ภู่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๗
นางสาวจุฑาทิพย์ พุทธสุภะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงวิศรุตา ก๋งเม่ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๐๙
นายชิษณุพงศ์ ราชมณี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๐
นายอภิสิทธิ

์

จันทร์ชุม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๑
นางสาวกมลชนก ปรีชา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจริยา จงจิตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๓
นางสาวจิณณพัต ขุนศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๔
นางสาวณัฐธิดา ภารา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๕
นางสาวภัทรภร คีรีทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงภัทราพร ปนทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายโฆษิต ทองสองแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงจิรัชญา ช่วยทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงณัฐวรา เมธากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

หอมหวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๑
นางสาวเนตรดาว รวดเร็ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๒
นางสาวเพ็ญชนก นิลคง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๓
นางสาวอริสรา ศรีมุกข์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๔
นางสาวเกศแก้ว โสมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงปลายฟา สิทธิสมบูรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๖
นางสาวพีรดา หนูเนตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงวรรณชนก เกตุแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๘
นางสาวสุภาพิชญ์ เสียงเย็น

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายชัยธวัช เพชรประพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๐
นางสาวออมทรัพย์ ราชรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๑
นางสาวกมลพร จันทร์ชุม

๑๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๒
นายวีรพงศ์ สิทธิฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ขวัญรักศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๔
นางสาวดวงกมล สุวรรณฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๕
นางสาวประภัสสร สมพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๖
นายกิตติภณ แก้วกลัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๗
นางสาวชัญญานุช ยับ

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๘
นางสาวดารารัตน์ สงสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๓๙
นางสาวจิรวดี จอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๐ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๐
นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีมุกข์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๑
นายญาณกร เพชรสะแก

๒๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๒
นายพสธร เมธารินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๓
นางสาวสุนันทา เพชรประพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๔
นายภานุพงศ์ เอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๕
นางสาวจุฑามณี จงจิตต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๖
นางสาวอวิกา ทิวคง

๑๔/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๗
นางสาวกัญดา หนูเพชร

๒๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวันท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงอาทิตยา ทองศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงพิชชานันทร์ ผกากรอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงอริสา ซ้ายอ่อน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงฐิติพร จุลกาญจน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วเชิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายเฉลิมพล เจนพนัส

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงณัฐกมล จริตงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายรณชัย อนันตพงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ชุมคง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงนันทิชา อยู่มุ่ย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงเรวดี ศรีทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายคณิศร หมอกแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงปุณยวีร์ สุขทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงเปรมฤทัย สังแปน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงศุภวรรณ ปานแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอิสราพร สงแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงชญานิศ มีทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงอารยา ศิริพัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายสิริวัฒน์ วิเชียรคู่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แทนสุวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงรุจิรัตน์ พลายชุม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วช่วย

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงกัลญา วิชาเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสนทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงพรประภา บัวปลืม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๑ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงอัจฉรา ดรุณพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายชาญวิทย์ คงจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธนภัทร ภูบาลกระแส

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงกันทิมา พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงชาลิสา นาคแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงณัฏฐากร คงเพชร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์ทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงณิชาบูล พัวพัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงนัฐกานต์ บิลและ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงพรพิมล จิตตมาศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา อินทองชุม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงรินรดา แก้วประสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงศารินันท์ มุกดาห์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงสมสกุล บุญทีสุด

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงอทิตยา กลางคาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงอรวรรณ ทองเกียว

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายหาญพล เอียดแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกฤติพร หวานนุ่น

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงบุญญารัตน์ นามสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงปยธิดา จันทสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงพรนภา ทองคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน บัวเพชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงรวินันท์ หนูชัยแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงศิริวิมล ดีกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงอทิตตยา เกิดเขียว

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงอภิชญา ทิมแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายกฤษฎิธน

์

คงอุป
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงจิรกานต์ เชาวลิต

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงจิรภัทร เชาวลิต

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงธัญเรศ ฉิมทับ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงนริสา ชุมทองโด

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงพิยดา วัฒนศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายฉัตรมงคล ชินคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายภูเบศร์ แก้วเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๐
นายสินธุศักดิ

์

นุโรจน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อุ่ยสกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงนภัสรา พรหมดวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงปวีณ์ณภา เวชาสิริมาลย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงเกศรา ศรีชู
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงจันทิมา ปานสังข์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ คำทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จงไกรจักร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงเนตรชนก พุทธรอด
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงวรรณวิษา ดำแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงหัตถ์ถาทิพย์ นาคพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงเบญญมาศ ปลอดอินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงโยษิตา ประทุมสังข์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์เกิด
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงวรธิดา บุญรอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงวรินธร ดำเเจ่ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงวรรณนิสา เรืองดำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๗

นางสาวพรรณษา ชุมจีน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๘

นางสาวรัญชิดา พันธุ์สถิตย์วงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๒๙

นายกิจกมล เพ็ชรจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๐
นายอัครพล เรืองนุ่น

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๑

นางสาวเกศรินทร์ อินทร์ชนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๒

นางสาวชลธิชา สงวนชือ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงนันท์นภัส พันธนียะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงปนรัตน์ แก้วเมือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๕

นายปยะเทพ สุดแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่หลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๗

นางสาวกัญภัทร ใหม่แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๘

นางสาวญานิกา พลไชย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุษบา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๐
นางสาวญาดา สมบูรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๑

นางสาววิสาสินี หนุแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๒

นางสาวสุพัตรา ขุนบรรเทิง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรายชุม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๔

นางสาวบัญฑิตา สังเสวี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๓ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๕

นางสาวณัฎฐ์นรี หม่อมบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๖

นายพิสิฐพงศ์ พูนพนัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๗

นางสาวกิติยารัตน์ นาคสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๘

นางสาวเดือนเพ็ญ พรหมเพศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๔๙

นางสาวมัลลิกา หนูหมืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๐
นางสาวฐิตินันท์ กุ้งทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๑

นางสาวณัฎณิชา รักด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๒

นางสาวสุพรรษา ปานสังข์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๓

นางสาวธิณัฐฏา ชุมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๔

นายพุฒิพงศ์ บุญทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๕

นายสุรชาติ ชาญณรงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๖

นางสาวอฐิตติยา สารมาศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๗

นางสาวเกลียวทิพย์ นิยมญาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๘

นางสาวรินรดา ผาดแผ้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๕๙

นางสาวธีระรัตน์ ศรีรีภพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๐
นางสาวขวัญฤทัย สุกแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๑

นางสาวชมพูนุท แซ่หลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๒

นางสาวณัฐพร คณานุรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๓

นางสาวบุษยรังษี ใหมแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๔

นางสาวพรทิพย์ ช่วยบรรจง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๕

นางสาวรัตติยากร บัวโต
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๖

นางสาวรัชรินทร์ สุทธิมาศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๗

นางสาวสุธัญญา ไกรรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๘

นางสาวภัทรวรรณ งามเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๖๙

นางสาวธัญลักษณ์ สงติโพช
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๐
นายสุวิชา มูสิกะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๑

นางสาวอทิตา สมเขาใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๒

นางสาวริศรา คำแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๓

นายยศพล รัตนบุรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๔

นายสุรเชษฐ์
ศักดิประเทืองนาม

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๕

นายสันธิชัย ลิกขะไชย
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๖

นางสาวอริศรา ยืนยงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๗

นางสาวชลลดา สัมฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๘

นางสาวอาญาทิพย์ สืบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๗๙

นางสาววันวิสา สัมฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๔ / ๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๐
นางสาวผกาวัลย์ พรมกูล

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๑

นางสาวนราธรณ์ ภารา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายศุภกิจ เขียวกุ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายศิรวิทย์ แซ่เบ่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงมัณฑนา เรืองฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพชรนุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายสิทธิพร ทองพิจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายกิตติ วิชิตานุรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงสรินญา ควรเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๘๙

นายธนดล แซ่หลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๐
นายอนุชา ชินพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๑

นายนรินทร์ธร พัดมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๒

นายทินนกรณ์ ใจห้าว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายภูริณัฐ เกิดสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๔

นางสาวศุภิสรา ทองสุขดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๕

นางสาวอรัญญา พรหมเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๖

นางสาวณัฐริกา จิตเขม้น
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๗

นางสาวอัจฉรา จิตเขม้น
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๘

นางสาวศิรภัสสร ว่องไว

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๑๙๙

นางสาวทัศนีย์ แสงศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๐
นายสิทธิศักดิ

์

ขนอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๑
นายธนากร ใจห้าว

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๒
นายนันทชัย พรหมเพ็ชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๓
นางสาวณัฐกานต์ ชลสินธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๔
นางสาววริศรา ทิพย์มณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๕
นางสาวอรอณงค์ บริบูรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๖
นางสาวสาวิกา ควรเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายกิตติกร แก้วศรีจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายนันทวุธ หลวงรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายวัชรพล นามขันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายศุภชัย ชูแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงเณศรา บุญทองใหม่
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงพรพิชญา ชูเรืองสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา รักษ์เมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงอรอุมา เกิดทองมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงณิชาภา จันช่วย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงนพวรรณ หนูจีน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ อุ่นใหม่
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงปทมวรรณ คงชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร คงสังข์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงพิมวดี นวลขาว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงภัทรศรี สุขช่วย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงวรรณกร หนูพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงสิริมา จอมชู
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พลายด้วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงอริสา กิมเส้ง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงนวิยา คงเสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุชาวดี คงแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เดชเกิด

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงนันทินี คงทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธนกฤต นวลมังสอ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายธเนษฐ รัตนรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงกัลยากร ชูเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงชนกนันต์ คงจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ปานโบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ หีดฉิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงเบญจพร เดชสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงพัณณิตา ชุมดำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แซ่ภู่
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงสิรินญา พุ่มหมอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอภิชญา คงมาก

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงณัฐวดี ลักษณะวิมล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงบุศรากร ดุกสุกแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงปริยนิตย์ ขุนทองจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงปานไพลิน ทองรักษ์มุ่ย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงพรไพลิน เพ็ชร์พลอย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงเมชาวี ทรัพย์สมบัติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงศรุตา เหมทานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายพีระพงค์ คงทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เรืองศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา เวียงธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วเนียม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงฟาริน ศรัทธานุรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงกุลญา สุขะพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงกตัญุตา ช่วยชู
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงชนิดา วังบุญคง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงกุลธิดา พงษ์สิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเพ็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงพันธิสา หนูนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๕๙

นายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๐
นางสาวจิตติมา จิระโชโต

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๑

นางสาวชุติรัตน์ หอมเย็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๒
นางสาวธัญญลักษณ์ พูนจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๓

นางสาวปภาวดี จุลบุญญาสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๔

นางสาวฤทัยมาดา เอเลปาโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๕

นางสาวสุพิชชา คุ่ยยกสุย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๖
นางสาวแพรวพรรณ พิมพากุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๗

นางสาวประอรรัฐ เพชรคงทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๘

นางสาวพิมพ์มาดา แซ่ลิม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๖๙

นางสาวกัลยาณี พิมพ์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๐
นางสาวธนาพร ปานถาวร

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๑

นางสาวณัฐธยาน์ เอียดมี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๒

นางสาวณิชากร คงสี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๓

นายกฤติพงษ์ สังข์ทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๔

นางสาวจันทิมา ใหม่ละเอียด
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๕

นางสาวอพิชญาดา เพชรคงแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๖

นางสาวสุชาดา แก้วลิบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๗

นางสาวศิรภัสสร พลายด้วง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๘
นางสาวสกุลกาญจน์ จันทร์นวล

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๗๙

นางสาวพลลภัทร์ ภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๐
นายอาคเนย์ ช่วยนุกูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๑

นางสาวจิราพร วงศ์เล็ก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๒

นายพชร ขาวซัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๓

นายญัตติพงศ์ รอดนวล
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๔

นางสาวธิดารัตน์ ถาวรนุรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๕

นางสาวรัชดา พลายด้วง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๖

นางสาวสุดาพร สังข์ทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๗

นางสาวโสภารัตน์ เดชสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๘

นางสาวธัญชนก คงมาก
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๘๙

นายปภาวิชญ์ อ่อนเกตุพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๐
นางสาวมณียา ศรีเรือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๑

นางสาวภาสินี คงชู
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๒

นางสาววนิดา ช่วยคงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๓

นางสาวภัทรภรณ์ กลับวงศา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๔

นางสาวราชาวดี เพ็ชรสงฆ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๕

นางสาวสมฤดี ละม่อม
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๖

นางสาวอุษณรัศมิ

์

ทิพย์บำรุง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๗

นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์ศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๘

นางสาวฟาริดา ภูมิเดช
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๒๙๙

นายสุทธิศักดิ

์

เอ้งฉ้วน
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๐
นางสาวปยะดา แดงด้วง

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๑
นางสาวณัฐณิชา แสนคำภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๒
นางสาวกมลรัตน์ ทองดอนโพธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๓
นายอัษฎาวุธ ทองเกียรติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คงนวล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงรัตนา จันทร์แก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๖
นางสาวอนุสราภรณ์ ชูผอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๗
นางสาวศิรดา หนูยิมซ้าย

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายพงศ์พิสิทธิ

์

สงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงญลามิญญ์ แข็งแรง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วสำลี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงธีรกานต์ กลอนกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงโสรยา ปาระพิมพ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๓

นายอนันต์ พระรีรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๔

นางณัฐวดี ภักดีสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 วัดแจ้ง  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๕

นางสาวกัลย์สุดา กาญจนไชย
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๖

นางสาวหทัยชนก กลับวิหค

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงกัลลิกา ไชยแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๘

นางเพชรา ณ นคร
๒๘/๑๐/๒๔๙๗

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๑๙

นางบังอร สังข์สกุล
๑๒/๐๑/๒๕๐๐

วัดธาตุน้อย วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๘ / ๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๐
นางสาวสายสุนีย์ เบญจรง

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

วัดธาตุน้อย วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๑

นางสาวโชติกานต์ พาหุบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๒๗

วัดธาตุน้อย วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๒

นางสาวสุภาวดี โพธิทอง

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วัดธาตุน้อย วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๓

นายวิชาญ ชูเกลียง

้

๐๔/๐๙/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๔

นางสาวศดานันท์ จรจรัส
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ โตชะนก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลักปลา วัดปลักปลา  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๖

นายเจริญ เพชรเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๗

นายสราวุธ จันรทร์เรืองฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๘

นางสาวจรัสศรี สุดใจ
๐๘/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๒๙

นางสาวพัชนี บำรุงศรี
๒๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๐
นางสาววไลภรณ์ ชูช่วย

๑๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๑

นางสาวขวัญชนก อุยนักธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ดัชทุยาวัตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๓

นางสาวสรัลพร สมบัติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๔

นางสาวบุญชนิต ทองบุญยัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๕

นางสาวธัญจิรา เติมแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงอาคิรา ล่องลอย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงอัญชลี เข็มเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา พัสดุ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๓๙

นายบุญฤทธิ

์

ทองแซม
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๐
นางสาวธิดารัตน์ ใจห้าว

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๑

นางสาวรวิวรรณ์ ใจห้าว
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๒

นางสาวภัทราพันธ์ คิดขยัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๓

นางสาวกรกช ศรีใหม่

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๔

นางสาวสลิลทิพย์ ใจห้าว
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๕

นางสาวอนุธิดา ไหมชู
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๖

นายปยะพงศ์ สุวรรณุรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๗

นายศิวกร หนักแน่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๘

นายวิชยุตย์ ขำพร้อม
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๔๙

นายภานุชาติ เผือกบุญรอด
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๐
นายทิรวุธร์ พรหมคีรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๑

นายประวิทย์ ด้วงยิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๒

นางสาวรจณา จิตเขม้น
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๓

นางสาวศิริวรรณ เพ็งอารีย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๔

นางสาวปยวรรณ ใจห้าว
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๕

นางสาวณัฐกานต์ เพชรนุ้ย
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๖

นางสาวคุณัญญา อองแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๗

นายเกียรติศักดิ

์

จิตเขม้น

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๘

นายศักรินทร์ ดวงจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๕๙

นางสาวรัตนาภรณ์ เมืองด้วง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๐
นางสาวปาณิสรา ณ นคร

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๑

นางสาวกรกนก ศรีเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๒

นางสาวพนิดา สุภาวุฒิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๓

นางสาวญาณัจฉรา พรหมจุ้ย
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๔

นางสาวศริญญา เพชรนุ้ย
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๕

นายธนพนธ์ หมกทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๖

นายชาคริน คงเกตุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๗

นายภานุพงค์ เพชรนุ้ย
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๘

นายอนุศักดิ

์

ขำพร้อม
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๖๙

นายจารุกร เกลียงขำ

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๗๐
นายศุภมนต์ คงจันทร์แก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๗๑

นายพีรพัฒน์ สังข์วงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงดวงกมล รอดหยู่
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงเรศรินทร์ คงปน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๖๖๐/๑๓๗๔

นางสาวอรัญญา คงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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