
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๒,๘๔๕ คน ขาดสอบ ๕๐๐ คน คงสอบ ๒,๓๔๕ คน สอบได้ ๑,๔๓๘ คน สอบตก ๙๐๗ คน (๖๑.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๑
นายเกษม คงลำพูน

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๒
นายจีรวัฒน์ รุจิตร

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๓
นายรวีพงษ์ บุญญลักษณ์

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๔
นางสาวธันย์ชนก กลับวิหก

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๕
นางสาววิยะดา มาทอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๖
นางสาวกนกวรรณ ศรีบวรกุล

๑๙/๐๕/๒๕๒๙

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๗
นางสาววิรวรรณ สังข์มุณี

๒๐/๐๗/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๘
นางบุปผา อินทร์ทอง

๒๘/๐๙/๒๕๓๑

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๐๙
นายพชร วิชัยดิษฐ์

๐๑/๑๑/๒๕๑๙

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๐
นางนิตยาภรณ์ รอดศรีนาค

๑๔/๑๐/๒๕๑๖

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๑
นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง

๑๑/๐๖/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๒
นายจารึก โพธิรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๑๑

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๓
นางสาวขวัญจิต แปนประจุน

๐๙/๐๙/๒๕๑๕

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๔
นางสาวอาริยา อุดมญาติ

๒๖/๐๖/๒๕๓๔

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๕
นางสาวอ่อนอุมา คงมณี

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๖
นางสาวศศิพร เปรียมสุข

่

๑๔/๐๔/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๗
นางสาวขนิษฐา กองทอง

๐๙/๑๐/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๘
นางจิติมาภรณ์ ประทุม

๐๑/๐๔/๒๕๒๑

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๑๙
นางสาวณัฐฐา วงษ์จินดา

๒๑/๐๓/๒๕๓๑

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๐
นางพรประไพ คงทรัพย์

๐๗/๑๐/๒๕๑๐
วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงณัฐฌา แก้วเกลียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายอดิศร บุญฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงปยะฉัตร เกตวิชิต

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงลลิตภัทร อรุณรักษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๔๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสิรามล ศรีคิรินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายวชิระ สโมสร

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายวัยวุฒิ นันตะมาส

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินทร์จันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงจิตติมา เลิศอำไพพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๐ เด็กหญิงถนอมวรรณ กมลเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๑
นางสาวจุฑารัตน์ รักษายศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๒
นางสาวชนากานต์ แก้วดำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๓
นายพรเทพ จันทร์ดำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๔
นางสาวศุภธิดา สายแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๕
นายณัฐวัฒน์ ศรีคง

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๖
นางสาวปนัดดา มีเพียร

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๗
นายภูวดล สุดเส้ง

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๘
นางสาวฐิติกานต์ อนุพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๓๙
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๐
นายกิตติธัช คชโสภณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๑
นายนฤปนาท เหรัญญะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๒
นายเฉลิมเกียรติ ราชประดิษฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๓
นางสาวอนุลดา ปานสร

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงศิริขวัญ เหล่าแง่ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายลัทธพล พุ่มพวง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงพรพรรณ ล้อมวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฐธิชา สิงหาศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงณภัทร หนูมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายรัชชานนท์ สีจุ้ย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงกัลยา มาตรภมร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ สาระทิพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายอนุชิต เพือตนเอง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา หนูจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเหลือ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงนฤมล โกปกเซ่ง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงบุษญากร พุมพาพร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงดารารัตน์ สร้อยสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายดิชพงษ์ มากบุญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงณัฐนรี ชำนาญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๔๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๐
นายธวัชชัย ระบายศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๑
นางสาวสุชาดา โกละกะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงอรพรรณ เทพบุรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๓
นางสาวอันชรี ศรีเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๔
นางสาวสราพร ชุมมี

๑๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๕
นางสาววิมลรัตน์ บัวเกลียง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๖
นางสาวพรรักษา พันธ์ทองดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๗
นางสาวจิตณ์ฏฐา พรหมประสาท

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๘
นางสาวจันทิรารัตน์ รัตกัมพล

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงกมลวรรณ พุกภูษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงจินตนา แก้วสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๑ เด็กหญิงพัสตราภรณ์ หวัดคล้าย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล เฟองฟู

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญเขียว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงคันธรส ทวดสิญจน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ ขาวสว่าง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงปรางค์ทอง บุญปาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงศิลปศุภา ไชยฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงอริสา กุลวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงชนินาถ กาญจน์ธนกิจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงดลนภา เกือหนุน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงเบญจพร ลีจ้วน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ บุญปาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงอรวรรณ โกละกะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เนตรรุ่ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงคณิตา ธรรมรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงพิมพิศา แซ่เลียว

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงอิสรา เพชรนุ้ย

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายพิชชาพร โลติกร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายวรัชญ์ ปล้องนิราศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วกอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ไทรชมภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ แท้นทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงนภัสสร แก้วแสงอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงพัชรมัย แมนเมือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงพัณณิตา ปล้องไหม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงเนตรณภัทร ทองด้วง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงพิมพิศา อินทร์จันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงเพชรไพลิน อนันรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงมณีลักษณ์ ไชยรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงรัตนาวดี ไทยเกิด

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายธนกร คงเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายบุณยกร เพชรน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายวรากร จันทร์พร้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายสุฑัญญะ นิลพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงพิยะดา คุ้มสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา นิยะกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงสุวิชาดา ทองจันดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอนันยตา แกล้วกล้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงอภิญญา นวนนิม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายธิติ ปาละแม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายปรเมษฐ์ จันทร์นุ้ย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๒
นางสาวกัญญ์วรา นาคผุด

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ลักษณจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงนันท์นลิน ทองนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๕
นางสาวพิมพ์กรัส ภูเขาทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ ใจเอือ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงศศิธร สุวรรณรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๘
นางสาวศันสนีย์ ช่วยนคร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๑๙
นางสาวสุพรรษา แดงเพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๐
นางสาวอรินดา เกษเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๑
นายธนกร รัตนรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๒
นางสาวนีรนาฏ ประแปง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๓
นางสาวปณิตา บัวแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๔
นายกิตติพล กองกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๕
นางสาวณัฏฐนิช ทวี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๖
นางสาวพิชามญช์ุ ฤทธิกัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๗
นางสาวศุภิศรา ไชยจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๘
นางสาวชณัฐฎา สุขคุ้ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๒๙
นางสาวศุภรดา ยอดเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๐
นางสาวสิรินยา คุณสนอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๑
นายเกียรติศักดิ

์

เพชรเมืองใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๒
นายณฐพฤทธ์ อังกาบ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๓
นายวิชญ์พล คงชู

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๔
นายอนาวิน เมืองน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงวรารักษ์ นาคดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๖
นายขันติธรรม เอียมวงศ์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๗
นายณัฐภูมิ

ั

บัวไข
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๘
นางสาวกมลทิพย์ พัฒนประดิษฐ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาวศศิธร ส้มแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๐
นางสาวอธิตา ส้มแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๑
นายกฤติน ชัยฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๒
นายถิรพงศ์ ไทยทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๓
นางสาวปยะนาถ เพฃรบำรุง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวอัมรา ภักดีคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๕
นายธีรเมธ มณฑาสกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๖
นางสาวกมลวรรณ ประไพ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๗
นางสาวกฤติมา ถนอมกล่อม

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๘
นางสาวเกวลิน ทองบุญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๔๙
นางสาวณัฐชยา บัวลอย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๐
นางสาวพิชญ์สินี เมฆกล่อม

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๑
นางสาวรสริน พิพิธ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๒
นายกนต์ธีร์ รักสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๓
นายเอกธานี ไกรสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๔
นางสาวนำทิพย์ สกุลไพโรจน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๕
นางสาวอลิษา ชมสุวรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๖
นายนนทกร นาคอุดม

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๗
นางสาวชฎาพร เถยศิริ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๘
นางสาวอนงทิพย์ สงขำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๕๙
นายคณานนท์ โกละกะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๐
นางสาวณฐรส สงโสม

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๑
นางสาวภัทรวดี อินสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๒
นางสาวศรีสิริ สุริยอมร

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๓
นางสาวกษมา รักเมือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๔
นางสาวศลินทิพย์ อินทระ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๕
นายธนพล นิลทจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๖
นางสาวกรีฑารัตน์ เพชรดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๗
นางสาวชลธิชา ลีเจริญ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๘
นางสาวนันทภัทร แก้วบัวทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๖๙
นางสาวบุษรินทร์ ฤกษ์อุไร

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๐
นางสาวประภัสสร พินิจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๑
นางสาวกฤติยา นาคพันธุ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๒
นางสาวชนิกานต์ เกิดกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๓
นางสาวณิชารีย์ จันทร์คง

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๔
นางสาวดังฝน

่

ชูชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๕
นางสาววันเพ็ญ สาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๖
นางสาวศุภากร พิชัยฤกษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๗
นางสุดารัตน์ จันทร์ขำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๘
นางสาวสุทธิดา วระศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๗๙
นายธนพล พลวิชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๐
นายพีรพัฒน์ เสือแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๑
นางสาวนราวรรณ ยศเมฆ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๒
นางสาววิรัชญาภรณ์ ศรีไวยพราหมณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๓
นางสาวสุวิมล วิวัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๔
นายวราวุธ ใจแผ้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๕
นายวัชรพร ชุมทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๖
นายศุภณัฐ ไทยเกิด

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๗
นางสาวเกศสุดา สุขทองเส้ง

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๘
นายภูรินท์ จินตุลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๘๙
นายพรพงศ์ นาคสวาท

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวชลาลัย แดงสุภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๑
นางสาวนริศรา เสวตเวช

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๒
นางสาวจิรภัทร์ ขุนทองเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๓
นางสาวพรณัฐชา คันธรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๔
นางสาวจุฑามาศ นุ่มสารี

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๕
นางสาวทิพยรัตน์ วิเชียรวัฒนา

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๖
นางสาววรฤทัย วงค์ศิริ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๗
นางสาววาลาสินี จิตรธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๘
นางสาววชิราภรณ์ วงค์ปาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๑๙๙
นางสาวภัทราภรณ์ เลิศบุรุษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๐
นางสาวกนกวิภา เพชรมณี

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๑
นายเนติพงศ์ ช่วยสกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๒
นางสาวณัฐชา สิทธิโม

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๓
นางสาวพรทิพย์ ประชุมยุทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๔
นางสาวอันธิกา คงด้วง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๕
นายสรวิศ คงเทพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๖
นางสาวจุฑาภรณ์ สุขศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๗
นางสาวจุฑามาศ ทองสอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๘
นางสาวเจนจิรา ส้มเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๐๙
นายกฤษฎา ยิมวรรณ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๐
นายธนาบดี

มหัทธนะทองขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๑
นางสาวกนกวรรณ วรรณดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๒
นางสาวอัฐภิญญา ศรีมณี

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๓
นางสาวรัชฎาพร ศรีขวัญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๔
นางภัทรานิษฐ์ สินอุดม

๑๕/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๕
นางสาวอุตสาห์ ไชยมุติ

๐๔/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๖
นางสาวทิพธัญญา นฤตานุพงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๗
นายณรงค์ชัย เพชรแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๘
นางสาวสุกัญญา ชูเพ็ชร

๑๐/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๑๙
นางสาวศิริพร เพชรรุณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๐
นางสาวภัทรภรณ์ ทองมีเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๑
นางสาวอรณิช ตรียุทธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๒
นางสาวรัตนาวดี ปองได้

๒๐/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๓
นางสาวลดามณี แซ่หลี

๑๐/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๔
นางสาวณัฐกาล บำรุง

๓๑/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๕
นางสาวทิพวรรณ ดวงจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๖
นางสาวกรกนก นิคมเพชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๗
นางสาวเจนลดา แก้วประสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๘
นางสาวกัญญารัตน์ หนูจันทร์แก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๒๙
นางสาวสิริลักษณ์ รักถินเดิม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๐
นางสาวโสภาวดี หัตถิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๑
นางสาวรุ่งนภา สอนสีไหม

๓๐/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๒ นางสาวเบญจมาภรณ์
ศรีวิสุทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๓
นางสาววริษฐา โกละกะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงผกาวรรณ นรากลำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงชาลีสา หนูคงนุ้ย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงวรรณฤดี บุญเอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายอรรถพร พรมจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงโพธิธาดา นรากลำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ แนบทางดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงวริศรา จันทรพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ขันภาษี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงวรรณธนา คงคาช่วย

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงจุไรรัตน์ แจ่มแจ้ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ แจ่มแจ้ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงวาสนา เพลงยอดวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงวรรณภัส รืนเริงใจ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงพิชญาภา แสงประดิษฐ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงจิณัฐตา แก้วงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงสิริภัทร พุทธรักคิด

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายสมภพ ศรีเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายณัฐพร อุดมสุขสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายบรรณสรณ์ บุญช่วย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายศุภณัฐ เซ้งลน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงชัญญานุช ห้วยลึก

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงชุลีกร ห้วยลึก

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปรีญานุช พรหมรักษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงศิรินาถ หมอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายสุวนันท์ ถินขนอน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายภัทรพล ไชยเผือก

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แย้มพงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๑
นายธีระพงษ์ ทองนพ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงปยมาศ สังข์ช่วย

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายต้นตระการ สุทธิสารสุธี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา พึงบุญลือ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงบุปผา พรมขาว

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงรุ่งฟา แจ่มใส

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๗
นายรัฐพงษ์ พงศาปาน

๐๓/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๘
นางสาวพวงรัตน์ จันทร์เอียด

๑๖/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๖๙
นางมารศรี ศรีสมบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๐
นางสุวาณี มันเรืองเดช

่

๑๐/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายวงศกร ทองชนะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงกนกพร พัฒน์ยัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายปรมินทร์ จาตุรานนท์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายสุรชาติ ขุนเพ็ชร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงธณวรรณ เครือพัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงภคพร ชูประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงมัชริสา เหลือบุญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงสนิศตา เนาวนัต

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุธาสินี หนนท์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๐
นางสาวเกศรา นวลแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงศศิธร เทียมดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๒
นางสาวธนวรรณ อุดมประชารักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๓
นางสาวปาณารัชต์ ตรีศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๔
นางสาวพรทิพย์ เล้งนำจืด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๕
นางสาวจิรัฐติกาล จันทร์เพ็ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๖
นายอุเทน ชัยชนะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๗
นางสาวณัฐมนต์ ถาวรพร

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๘
นายชนะศักดิ

์

พันทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๘๙
นางสาวธนารัตน์ ปรีชาเชียว

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวธนิดา ประทุมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๑
นายธัญสุดา นาคเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๒
นางสาววดีลดา ประจงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวอรกช โชติสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๔
นางสาวสุนิตา รำพรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๕
นางสาวหิรัญญา พรหมพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๖
นางสาวอวัสดา จิตราภิรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๗
นางสาวทิพวรรณ ศรีประสงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๘
นางสาวกมลลดา พลภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๒๙๙
นายภีรวัฒน์ ทับทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๐
นายจรนพงศ์ ไหลวารินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๑
นางสาวจีรนันท์ ชืนชมน้อย

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๒
นางสาวชนิสรา สวนบุรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๓
นางสาวณัฎฐิกานต์ ชูประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๔
นางสาวณัฐริกา ทองตะกุก

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๕
นางสาวณิชกมล รุ่งโรจน์วุฒิกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๖
นางสาวดลอัปสร ไกรดวง

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๗
นางสาววราภรณ์ แพศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๘
นางสาวศิริลักษณ์ ช่วยพัฒน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๐๙
นางสาวสุพิชชา ปานสกุล

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๐
นางสาวเพ็ญนภา นิลนุ้ย

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๑
นางสาวจันทราทิพย์ จันทร์ขาว

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๒
นางสาวกัญฑาณัฐน์ ขำแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๓
นายมนตรี จันทรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๐๑
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๔
นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๕
นางสาวปารณีย์ วิบูลย์วัชรกิจ

๒๔/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๖
นางสาวปาริชาต ข้ามสาม

๓๐/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๗
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน

๑๙/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๘
นางสาวสุพรรณวดี ประสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๑๙
นายณรงค์ศักดิ

์

เปยเซ่ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๐
นางสาวพัชตราภรณ์ ประมนต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาวแพรไหม ภูมิไชยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงศิรินธาร อินทนะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงจารุภัทร ศรีสอ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงพัฒน์นรี เมียนเพชร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๕
นางวิภารัตน์ ครุฑธาโรจน์

๒๖/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๖
นางสาวนราภรณ์ ตรงสกุล

๐๘/๐๘/๒๕๑๓ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวศุภาพิชญ์ ทวีรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๑๔ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวณภัทร พลวัตพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๐ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายธนกฤต สุภาการ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงฐิตาพร พรมอุด

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงเมธาภรณ์ รอดไทย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นพเดช
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายพิสิฐ กรดเกล้า

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายวัชระพล พรหมเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายสิทธิโชค นิราภัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงเกตน์สิรี ทองดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงจริยา รักช้าง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์สงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงศรัญญา ศรีกัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงสิริกัญญา ไทยนาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงสิริกาญจน์ นาคกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงโสพิณ มีสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงอทิตตยา ทิพย์แก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอัญชิสา สมศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงอุลาภรณ์ นิลทองสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงวรนุช คงแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงอารียา โรมรันณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงสิรามล ทองนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงลลิภัทร หมืนชนะ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๐
นางสาวจารุวรรณ เจริญแพทย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวบุณยานุช ชำนาญศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงวรรณกร ทาบสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๓
นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๔
นางสาวณัฐนาถ ปลอดสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๕
นางสาวคัทลียา บุญเย็น

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๖
นางสาวสุพรรณี คงเอียด

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๗
นางสาวชืนกมล

่

สุพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๘
นางสาวทิพย์สุดา เมฆแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๕๙
นางสาวนริศรา บุญกองสี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๐
นางสาวอรณิชา อะโคตรมี

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๑
นางสาววริษา บุญส่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๒
นางสาวภทรภรณ์ บุญเลิศกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๓
นางสาวอารียา รักบำรุง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๔
นายฉันทพัฒน์ พงศ์ทองเมือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๕
นายนิติพงศ์ คงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๖
นายภูมิรินทร์ รักบำรุง

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๗
นายสุริยัณห์ เจริญสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๘
นางสาวนัฐกานต์ สมศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๖๙
นางสาวประไพวรรณ เกือกลิน

้ ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๐
นางสาวปาณิดา วุฒิพงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๑
นางสาวภัณฑิรา รักสกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๒
นางสาวปรียานุช สิงห์พลาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๓
นายเอกพงศ์ บุญแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๔
นายวีรพงษ์ บุญทอง

๐๕/๑๐/๒๕๑๖

วัดเจริญประชาธรรม วัดควนท่าแร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คันธิก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เจริญมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ช่างเรือ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๘
นางสาวศศิธร พัฒจร

๒๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๗๙
นางรัตนา ศรีบุรุษ

๐๓/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๐
นางสาวศิริวรรณ ศรีประดิษฐ

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายก่อตะวัน มะลิทิพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายธิปก เมธวลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธีธัช เมธวลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายนฤมินทร์ วิชัยดิษฐ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายศุภฤกษ์ เรืองศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ใจซือ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ วิชัยดิษฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงถนัดดา พยัคคา

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงเจนจิรา นาคช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงณกุลกานต์ ธรรมชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงธีรารัตน์ บุญมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงนฤมล ถินสันเทียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา กรรฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงภัทรพรรณ บุญมี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงลัทขิกา ขวัญศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงศิรดา เมืองเกิด

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงอเนศดา เกิดบุญมี

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงอรญา แสงอุไร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายอภิศักดิ

์

จันทร์ประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ประทุมวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงอรณิช จันลาพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๒
นายธีระพงศ์ ดำสัย

๐๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๓
นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก

๑๑/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๔
นางสาวเกศรานันท์ บุระชัด

๒๘/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๕
นายณัฐนันท์ สาม

๐๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายวุฒิพร แซ่ลิม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงดวงตะวัน ศิวภักดิวัจนเลิศ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงศุภิกา พัฒนประดิษฐ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายกิตติกร นิยมสัจจะวาที

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิตพนมกาญจน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงรสิตา ศิริรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายพรลภัส

กาญจนารุ่งโรงจน์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงภูวนิดา ปรีชา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายต่อเขต พันสาย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายภานุมาศ ประมูล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงภควดี สวยพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงมนัญชยา ปลานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายภูริณัฐ จะรา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงรัญชิดา เพชระ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ปรีชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายนัฐวุฒิ อุ้ยทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๒
นางสาวธิชา บุญคง

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๓
นางนงลักษณ์ มัคราช

๑๗/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๔
นางสาวนภาธิป เมืองแมน

๐๙/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๕
นายบุญญนันท์ อักษร

๐๕/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๖
นางรัชนี วงศ์สุริยากาศ

๒๓/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๗
นางอ้อยอุไร ชุมบัวจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายภาคภูมิ หลักซุม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายไวยวัฒน์ ศรีสุขแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงวรัชยา นวลสุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงเสาวรส คงดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงปริยากร มาน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงญาณิศา จิตรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เพชรแดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายณัฐนัย ด้วงสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายรัตนพงษ์ เมืองน้อย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายอดิเทพ รักษามัญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงวรพร ดำรงค์ฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายวีรพงศ์ เอ่งฉ้วน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา ภูมิไชยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนพินประภา กุลพรหม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายปยะภัทธ์ รักหอม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองสุวรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงศศิวรรณ เพชรช่วย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงชนากานต์ ดำกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายณัฐพล ยิมน้อย

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายกษิดิดิศ

์

พุทธสุขา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงศศินันท์ พลพิชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงหทัยทิพย์ กวมอำไพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพิชารัศมิ

์

ญาณแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงศ์วาลย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงเอมมิกา บุญมาก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงศศิกานต์ หวังดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงจิรนันท์ เรณโร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุชานรี คงเดิม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงสวรส รัตนกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงสุนันทา หลวงปลอด

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคตรสุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายณัฐภัทร พลเยียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงดาวประกาย มากแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงนิตยา สุดเอียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงอรอุมา ชูศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๕
นางสาวปวริศา ศรีวิสุทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๖
นายวัฒนภูมิ คมนา

๒๓/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายศุภกร บุตรทหาร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายณัฐพล บัวทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายอภิชัย ย่องบุตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายพันธกร แก้วกนก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

คำทิพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงณัฐนรี สุขอุ่น

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงศุภมาศ มูสิแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายพิชญ สวัสดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวณัฐณิชา สัมพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงวรารัตน์ รัตนพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ แซ่เล้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายกฤษฎา ชัยปญญา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงอรปรียา ชุ่มจิตต์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงมณฑิรา พุฒทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงกชวรรณ สุขช่วง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๓
นางสาวขนิษฐา สาริพัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มณีรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๕
นายชนะพล บัวบาน

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๖
นายนัฐพงษ์ รักษ์รุ่ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงสิรินทรา รัตนชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๘
นางกิตติรา เพชรยก

๐๑/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๘๙
นางจิรภิญญา พรหมทอง

๑๗/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๐
นางณปภา อิทร์ชู

๑๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๑
นางนวลรัตน์ แสวงกาญจน์

๐๑/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๒
นางสาวมาศสุภา แพ่งรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๓
นางสาวยุคล รองเมือง

๐๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๔
นางสาวรัตน์ถาพร สุทธิโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงผกามาศ ขวัญช่วย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงปภาวดี เชาวฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงเปรมกมล สังสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๘ เด็กหญิงกาญจนวิจิตร
ฉำฉิม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๔๙๙
นางสาวณันทิกาญจน์ ริยาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายพลวัต ลีพิทักษ์รัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายภูมิทัศน์ สวัสดิฤกษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายภูมรินทร์ ชูชืน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายภูวนัตถ์ ชูวิเชียร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายวิริทธิพล

์

สุขเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายวีรกร คุ้มเฉงอะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงกฤติยา แสงประทุม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ หมานพัฒน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงนันท์ภัส สนเลม็ด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงวาสินี ช่วยเพชร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุวิตา เทพนวล

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายธีรภัทร ขนกนาค

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนภสร เรืองเวช

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงนันท์นภัส คงคาชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงภูริชญา ธรรมบำรุง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุธาศินี ผอมคลี

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายพชรพล ช่วยประทิว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายอิทธิกร แสงวิเศษ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงธัญชนก ญาติไธสงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงธันยาภัทร์ รอดเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ หวังพนาเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงสุธาศินี หลักทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอฐิตา ทองสีทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอังคณา แซ่ก๋ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายธวัชชัย มุสิโก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา แมนมิตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงรัตนฤดี เขียวแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายภาคภูมิ ยศหมึก

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงชลลดา โอชม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงปณัฐดา ชอบผล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงวรรณรดา อินทสุทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงสุวพัชร ด้วงไกลถิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายวิธวินท์ ฉัตรพัชรภิญโญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงสุภัสสรา วัชระกุลโสธร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายเกริกวิทย์ เหล่าพัทรเกษม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงชนาภัทร สมบูรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๖
นายธนพล พัฒนเดชากุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๗
นายกพิสิษฐ์ ทองอ้น

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๘
นายธวัชชัย ใสสะอาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๓๙
นางสาวกรรณิกา โสมเพชร

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๐
นางสาวกุลธิดา บัวใหญ่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๑
นางสาวชลธิชา สุขแดง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๒
นางสาวฐิติกาญจน์ ช่วยอยู่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๓
นายทนงศักดิ

์

ดำแดง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๔
นางสาวธัญจิรา พิมล

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๕
นางสาวธิดารัตน์ คงสมบัติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๖
นางสาวยวิษฐา ทองคำดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๗
นางสาวอัญชลีพร ลาศศิลป

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๘
นางสาวจุฑามาศ ไมอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๔๙
นายธันยธร ศักดา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖ / ๔๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๐
นายชัยนันท์ ปลองปลอด

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๑
นางสาวพิไลลักษณ์ ใยฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๒
นางสาวพิไลวรรณ ใยฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๓
นางสาวศศิกานต์ สุวรรณวิธาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๔
นางสาวพรพิมล สองธานี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๕
นางสาววิลาวัลย์ เรืองสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๖
นางสาวสุธิษา จันทะโร

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ ตะนาวศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายธัญพิศิษฐ์ พัฒน์ราช

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์กรูด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ชูนาวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงชนากานต์ จีนไทย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงธิรดา เข้ดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงปภาวี เขือนโยธา

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงรัตนาวดี เอ้งฉ้วน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงวิชญาดา วิเศษแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงศศินภา ทีปะปาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงศศิภัส แก้วช่วย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์แก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกชกร ดำสุวรรณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์ครุฑ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองรอด

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงธิติมา คล้ายทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงปราณปริยา แท่นนิล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สาริมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายวรพจน์ ชูช่วย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงณัฐสุดา แซ่หลี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ไชยสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงจุฑามาส กำเหนิดเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมาก

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงนริสรา คงแง่ง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงญาณิศา ทองมาก

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายภูริณัฐ หวังดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงธัญชนก วิโรจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกรพรรณ ช่วยคง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗ / ๔๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงอทิตยา หยูคง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงธัญวรัตม์ สงคงคา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงปนตะวัน ศรีสมัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงศศิธร ทองแพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงจินตนา ปลอดภัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงศุทธิณี วิเชียรวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงธารารัตน์ จันทร์นวล

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงณัฐนรี เหล็กพรหม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายกิตติพงษ์ อยู่แสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายเฉลิมชัย ส่งคงคา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายปยเดช ทิพย์ปาเว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายภูวิศ เครือพัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายรัชชานนท์ ชัยสะอาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ รักถินเดิม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงกรณ์รวี ปาจรียพันธุ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงเขมิกา พรหมเชือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงเพ็ญศิริ เกิดแปน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลันซ้าย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงนันทพร นาคประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงปยวรรณ อินทร์ทรัพย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภา ลอยใหม่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี เชือบ่อคา

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายศิรภัสสร เพชรเขียว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงศิริกัญญา มณีเนียม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงสิริปรียา วิเชียรรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายคฑาวุฒิ ส่งปลืม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายนัฐพัฒน์ รัตนพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายภัทราวุธ วิมล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายวิชยุตม์ ทองสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายศิวะปรัชญ์ นุ้ยเกลียง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายอภิลักษณ์ หีตแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงชาลิสา โสตยิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงณัฐนรี นิตย์ปลอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ยุบลพริง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงปณฑิตา มีแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘ / ๔๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงปาริตา หวดสันเทียะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงปุญญิศา มาประสม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงสิริมา เทพเซ่งหลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธีรพัฒน์ มีคลัง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงชนิการณ์ จ้อยจำปา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงปริชาต บำรุงพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงสุนิษา คำพจน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายกรณ์ แซ่เห้ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ หมีทองหลาง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายภูริณัฐ ปานเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงชลธิชา พงศ์เกลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายทีปกร ชุ่มติง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงอังคณา โลหิตรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายชนาธิป สุขสำราญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา คลีสถิตย์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงขนิษฐา หนูเพ็ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงณัชชา สุทธิพิบูลย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงธนัชพร เหล็กเนตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงภูริชญา กฤตานุพงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงยุพาพร เหล่าพงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงวริยา ทองจีน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงศศินา ดิษฐราชา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสุภานัน ธรรมรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายกรกฏ พรหมอักษร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายภานุเดช มีแสง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงคันธรส ตาดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงชุตินันท์ สายบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ช่วยอยู่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงปณิดา บัวเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ดำนุ้ย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงลลิตภัทร สังไย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายณัฐภัทร มณีรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ส่งช่วย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายธนินท์ธร นาคทองคง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงจรรยพร หารสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงฐิดารัตน์ โกละกะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงปารีณา จีนกุ้ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงอัญชิษฐา บำรุงเพชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยทุกข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงชลธิดา พรมสอน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงปญภัทร แช่มเพชร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสมพร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทนานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงพรนภัส นุ่นนาแซง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงศุภกานต์ อินทร์จันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยามาตย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายสิทธิโชค นพรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายธนพล ศรีสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงนฤมล แสนทวีสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงพจมาน สุวรรณชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงธิติมา ถินขนอน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอิทธิฤทธิ หนูจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงชิรารัตน์ โสภาผล

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๔
นางสาวนันทกาญจ์ สักจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๕
นางสาวอภิษฐา ชัยรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๖
นางสาวฐาปนีย์ มิตร์เทวิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๗
นางสาวอมรรัตน์ จำปา

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ อ้นเซ่ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายธีริทธิ

์

ทองมีบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงพัชราพร คะชา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงศุภิสรา ก้อนดอน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงปาณิศา แก้วเหล็ก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายภูริวัฒน์ เทพเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายภูริทัต สุวรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายจุติณัฎฐ์ จันทนานนท์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายอภิรักษ์ มากมิตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงสุพิชญา ลาดบูรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงธมลวรรณ ศิริวัฒนะสกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงดวงกมล เถาแปง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงธนพร สมเกษร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายอัชชานนท์ เต็งหลวง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงวันทิดา คงพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๓
นางสาวอรอุมา ทองรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๔
นายศรัญู กลับพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่หลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายอิทธิกร ชีทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีฑา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายภูวนัย ศิริทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายสัญญา แช่มชืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุพรรณี สืบวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐนิชา สุดคิด

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายยศภัทร จีนเต็ก

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงกุลรัตน์ ช่วยมาก

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายชินดนัย ไกรดาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพิมพ์สุภา ตะละชอน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอรัญญา สร้อยอากาศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงสุกฤตา หนูเมือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงมณฑิตา ช่วยเปย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

มณีโชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกนกนิภา เผือกภูมิ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงลลิดา สวัสดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายภัทรกร ทองโชติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายจักพล แพนุ่น

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายภูมิ ภาคพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายชูศักดิ

์

เพชรย้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงขวัญมนัส บุดดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายกำพล กะตากูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงเกษแก้ว ศรีวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงรุ่งธิดา เศษวร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายประสิทธิ

์

บาลโรย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีลือ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงวรณิตฐา รักษายศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงจันทิมา พ่วงฟู

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ สุขอยู่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอรัชพร โชติกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายชาญวิทย์ อินทร์ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายดนัย สังด้วง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองเกลียง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฐพร มีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายสินชัย ห้าวหาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายพิโมกข์ ทองคลอด

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายจาณุพัฒน์

ฤทธิสมานราษฎร์

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงภัทรวดี ชูศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายทรรศนธรรม จันทร์เกตุ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายอนุชา คงเอียด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายอัษฎาวุธ จรูญรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายภูริณัฐ เดชเกลียง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายเขมาเทพ วงษ์สูง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ไกรสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ โยธานันท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงนำฝน คงสนอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายวุฒิชัย บัวเสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๔
นายชลธี อินทรจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ คงคา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงปางสินี บุญวิชิต

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา พลภักดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงอัญชิสา ศรีสุวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา บุญเมือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สิทธิชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงประภาศิริ เรืองสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญสิทธื

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงญาดา แก้วอำดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายทักษ์ดนัย ชูมีบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๖
นางสาวมนัสชนก เอียมรักษา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงศศิกาณฑ์ ปานเทพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๘
นายกิตติธัช บุตรงาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๕๙
นายชานน ลอยเลือน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๐
นางสาวจิตรานุช คงอ่อน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๑
นางสาวจาสมิน บิสแบลเล่อ

๐๓/๐๔/๒๕๔๐
โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เกลียกระโทก

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงอิสริยา อุระแสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงญาณิศา ศิริยงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงเกศศิริ จู่เซ่ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงพวงเพ็ชร์ โสมล

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงคุณัญญา มาตรศร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ เรืองรมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา พิมราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงจันทร์ธิดา เพ็ชรแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงภัทรานี มีวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๒
นางสาวนภัสณา ไพยรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๓
นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๔
นางสาวชมพูนุช แซ่ย่อง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๕
นางสาวมนต์เมตตา อินทร์ทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๖
นางสาวนฤมล โชติช่วง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๗
นางสาวสุพาพันธ์ุ ไล้สม

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๘
นางสาวกรวรรณ ลวนานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๗๙
นางสาวเขมวัลย์ แซ่เตียว

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๐
นางสาวศศิธร แสงสิทธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายภูรินัฐ เผือกภูมิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายภัคพล เผือกภูมิ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายกษิตินาถ ชัยภูมิ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายพงศธร แผนมณี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปทมา ม่วงพานิช

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงอัญชิสา เครือสนิท

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงฐนิตา ไชยขำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงดวงนภา ทองคำดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายภัคพล บุญรอด

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๐
นายชนกานต์ ทองมาก

๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายภูริภัทร สมหวัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทร์อินแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกัญยาณี เคลือบสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงสิรภัทร สองเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงปภาวดี พัฒนพงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรไฝ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงฐิตา แก่นแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอรนลิน เสถียร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายนิธิ วงศ์สิทธิสิริเดช

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงภัสสร เสวกวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงสุธาธินี เกิดกัน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ สำเภาเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงกชกร สุวรรณมณี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงอันธิกา บุญจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายทีฑายุ พัฒน์คล้าย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายบัญญพนต์ ลำภาย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงลลิตรภัทร เพชรรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงอภิสรา เจริญธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายธีรเทพ ขันแข็ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุชานันท์ พิกุลทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงปยะดา อุ่นใจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายกานต์รวี อนุกูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงอรสา ฤทธิวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ชลสินธุ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงนัทธมน นาคเรือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายพงศพัฒน์ นาพนัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ คงเดช

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายทศธิกร คมสัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงภัทชรธิดา ทุมรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผ่านสาคร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงอาทิตย์ตา จันทร์ดวน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงส้ม งามวงศ์เดือน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายนทีธร จันทร์ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายศิริโรจน์ ธุวรัฐคีรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา วังชนะกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๗
นางสาววทันยา เจือจาน

๑๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๘
นางสาววิไล ประพายชัย

๑๗/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงบุปผรัตน์ ปริงหาดยาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๐ เด็กหญิงวรรณสงกรานต์

ชูดวง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงเสาร์วภา ขนอม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงโสภิดา ชูเชิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายธนกฤษ ไกรสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงจิระนันท์ พิมพ์บุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงชณิตา ประยูเด็น

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงทิพปภา คำแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงมรธิณี แข่งขัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงอธิตญา วงพินิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงมุทิตา ศราภัยวานิช

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงเมทินี ทองเรือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายแทนกาย ชูตระกูลงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีวิยานนท์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอาลินลดา แซ่โอ้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงออมทิพย์ เย้ายวน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกวีวรรณ ชูเชิด

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงซีรีต้า หมัดหลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงณัฐวดี ชูช่วย

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงอนุษา มิลกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงนำหวาน ศรีอินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ อ่อนทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงวรัชยา รัตนรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงวิภาวี ระกังถา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอนัชชา เชิดสูงเนิน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอรัญญา รักเหล่า

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงอลิชา กาบบัวลอย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงปยะฉัตร สายรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายฐาปกรณ์ มากดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายศิลา เพชรสูงเนิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๐
นายศาสตราวุธ ศรีคิรินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๑
นางสาววิชิตา โปยิม

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๒
นางสาวสุนิสา วาสินธุ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๓
นางสาวสุภิญญา ศรีวิลัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๔
นางสาวฉัตรกมล บัวนาก

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๕
นางสาววีรวรรณ สุมาลุย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๖
นายกิตติคุณ พุทไธสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๗
นายโสภณวิชญ์ แก้วท่าแค

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๘
นางสาวเมนุการ ไร

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๖๙
นางสาวศิริขวัญ พลศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๐
นางสาวสรณ์สิริ บุญศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๑
นางสาวอณัฐฌา ราชาภักดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๒
นางสาวอาซีซ่าร์ บินตีฮะหมัด

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๓
นางสาวศศิวิมล ทองไทย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๔
นางสาวกชกร สมสนอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวกมลพรรณ ประหา

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๖
นางสาวกุลกนิษฐ์ แข่งขัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๗
นางสาวจุฑามาศ สองเมือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๘
นางสาวชญานิน บัณฑิศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๗๙
นางสาวปทุมพร ทองสิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวสถิตาภรณ์ แตงอ่อน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๑
นางสาวอัญชิสา บุญมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๒
นายณัฐดนัย เพ็ชรหับ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๓
นายภิรพล เยาวนานนท์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๔
นางสาวฟารุ่ง วะสาร

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๕
นางสาวสาริญา ศุภราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๖
นางสาวอาทิติยา อินทรคช

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๗
นายทินกร กิจก่อทรัพย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๘
นายลีรวิชญ์ จิตรมุ่ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๘๙
นางสาวลักษิกา พ่วงเดช

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๐
นางสาวสโรฌา มากอินทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๑
นายอรัญ วงศ์ประสาร

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาวประทุมมา ดอนปราย

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๓
นางสาวสุชาวดี เสือเอียม

่ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๔
นางสาวธนาภรณ์ คำเรือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๕
นางสาวอรุณศิริ ทองแดง

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๖
นางสาวอารีษา ศรีทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๗
นางสาวแพรตะวัน จันทรมณี

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๘
นางสาวรสสุคนธ์ เพิมพูน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายสุเมธ ปานเฉวง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงวิภาพร ทองดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงศศิวิมล บุญคงชู

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงพิมพิศา ฉำอารีย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจิดาภา ศรีฟา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงอภิชาวดี ศรีรัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงสิดาพร วรรณะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงพิมพ์อมร อาจเพ็ชร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงกมลชนก เพ็ชรหับ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายทศพล แย้มวัด

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายปาฏิหารย์ ศรีสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงกานต์กมล ศรีแสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร เรืองศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้วโรย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงเปรมวดี บุรีมาศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงพรยุภา นันทะวงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงพันไมล์ พิพัฒพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงอธิญา ทองสง่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงชนม์นิภา แสงบุญยืน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงญาณิศา ขวัญเพ็ชร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงณัฐมน ภิบาลศิลป

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงพัชศรา บุญนำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายชวันธร แก่งสันเทียะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงนิศากร จิตรพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อินแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายเดชาวัต พรหมพิชัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญครอบ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงนภัสสร คงปลอด

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอภิชญา สินทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอลิสา อนุสรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงอารยา ชัยสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงจิราพร เมืองนิล

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๑
นายวัชระ รัตนบุรี

๓๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๒
นายณัฐวุฒิ คงดำ

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๓
นายอรรถพล จำนงจิต

๑๓/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๔
นางสาวเกศรา เกือสกุล

้

๑๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาวมยุรี ศรีเมืองไหม

๐๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๖
นางสาวยุวดี ชูเชือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๗
นางสาวศุภิดา นวลวัฒน์

๒๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๘
นางสาวโสพิษ เสถียรรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๓๙
นางสาวชนาภา ร้อยอำแพง

๒๐/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงกัลญาณี หนูมาก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกุลนันทน์ สุวรรณรักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงชมพูนุช สุมน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายณฐกร คชไพร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมพูล

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ลูกมณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายปณณธร ศรียาภัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงปากินันท์ นาคน้อย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายยศสมบูรณ์ แซ่จ้อง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงลลิตา จุลเนียม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายสรวิษ หลงรอด

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายสุเมธ บัวเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอนุวัฒน์ หิรัญกาญจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๔
นางอรชร ไกรราญ

๐๕/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายอภิเชษฐ ดานหน้า

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ เหล่าพัทรเกษม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีปราชญ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายกุลชาติ บุญนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอนุวัช ศรีขำกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงชนัญธิดา จันทร์ดวน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายนที โอนาค

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวเสน

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายฐานิตสรณ์ เสือนาค

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธนภัทร สุริโย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจนอักขรกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงณัฐพร ส่งสมอ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายกรกช โสมคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงจันทิมา เหมาศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๖๙
นางสาวภรณ์ทิพย์ สุวรรณธรรมา

๑๑/๐๙/๒๕๓๑
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘ / ๔๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๐
นางกุศล นุ่มทอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๑
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๑
นางสาวพัสน์นันท์ รัฐวิเศษ

๐๔/๐๘/๒๕๒๒
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๒
นางเสาวลักษณ์ สวนแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๑๕
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๓
นางสาวมุทิตา นาสูงเนิน

๒๖/๐๕/๒๕๓๒
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๔
นางสาวสุทัตตา สุขประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๒๑
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๕
นางสาวสุภาพร สังข์สิงห์

๑๙/๑๐/๒๕๒๑
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๖
นางสาวบุปผา ทับสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๒๓
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๗
นางชมัยพร สุวรรณบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๒๒
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงรัตนาวดี บำเพ็ญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายณัฐดนัย เสียงเลิศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายนธาพงษ์ นวลสกุลนิภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บรรเทิงจิตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงรวินท์นิภา ซังธาดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายชาครินทร์ เอกปชชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายกฤษณะ โสมขุนทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๕
นายสุริยา สุขคง

๐๑/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๖
นางนิตยา จิตรากูล

๐๓/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๗
นางเรวดี สุขขาว

๐๑/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงจิราวรรณ อินทร์วิเศษ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายธวัชชัย สงค์นำดำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายอนุสรณ์ สุนทร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงยศวดี ยศศิริ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายอาทิตย์ จันทร์เพชร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายอิทธิเทพ จวบศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงเย็นฤดี ทับอุย

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงพัชญ์สินี ภักดีเรือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุดาภา ศรีวิลัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๗
นายทวีศักดิ

์

จันทะโสม
๐๔/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๘
นางสาวปรารถนา นิสัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๐๙๙๙
นายประพนธ์ บุญเสมอ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๐
นายสมภพ ขมวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๑
นางสาวอุมาพร ทองเกลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๒
นางวริษฐา เพ็ชร์รอด

๑๒/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กระแจะจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายสดายุ หนูคงคา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ รัตนมณี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายพงศ์ระวี เพ็ญสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายดลณฤทธิ

์

มังษาอุดม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงพัชราภา ศักดา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๐๙
นางสาวมาริสา หีตอักษร

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๐
นางสาวพิชชาภา โรยทองคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๑
นางสาวสุริษา ศรีเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ เกิดมุสิก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๓
นางสาวจีราพร สุดสิน

๑๘/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๔
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์แดง

๐๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๕
นางสาวนันทยา สะโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๖
นางสาวนิภา จิตราภิรมณ์

๑๒/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๗
นางสาววรารัตน์ กันเมือง

๑๔/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๘
นางสาวสุนิสา ศร๊ใย

๑๘/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๑๙
นางสาวสุมาลี แก้วลาย

๒๒/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๐
นางสาวอัจฉราภรณ์ รัตนประจักร

๑๘/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ฤทธิหมุน

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๒
นางวิภาวี อินทรสุงรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๓
นางศิริลักษณ์ รอดดำ

๑๗/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๔
นายไกรจักร รามแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายบารมี นามสมบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงสุพรรณี มณีโชติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๗
นายบำรุง วงค์นิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงวิชญาพร ลิมคำ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๒๙
ว่าทีร้อยตรีชลธิชา

่

สังข์เทวฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๐
นายธีระเดช ภูเขาทอง

๑๖/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๑
นางปญาวดี เมืองช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๒
นางพจนีย์ โต๊ะขวัญแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๓
นางพวงทิพย์ ชิณวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๔
นางรัชณี เดชะราช

๒๖/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๕
นายวิชิต โต๊ะขวัญแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๖
นางสาวศรีสุดา มุสิกะเจียม

๒๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๗
นายเกียรติศักดิ

์

ชิณวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงศรุดา เพิมพรสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๓๙
นายเอกชัย ธงล่อง

๒๓/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพิชญาพร ชนะกิจกิดาการ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงชนัณธิดา หนูปอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงธนัญญา เพชรเชนทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ไพเราะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงอโนชา ธรฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงสไบแพร ชูทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงศิริประภา ชัยกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกิตติภา ชุมพล

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ ก่อสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฐนิชา ชัยภักดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธราเทพ รุ่งสอาด

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายนฤเบศก์ ศรีน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันเพชร

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงจิณณพัต สุขศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุภาวดี บำเพ็ญธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ชัยเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงปนพร สุวรรณขันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงกรรณิกา เยาวนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายอรรฆพล ทองผอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชุมทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงชนาภา ไชยบรรดิษฐ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงผกามาศ อรัญไสว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธนภัทร กล่อมเกลียง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธีรภัทร ชุมทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

นาคประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายบารมี หนูแปน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายวิศรุต สีเสมอ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

นิยะกิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

สิงห์ขันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญเพ็ง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงณิชารีย์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงพรพิมล กลิมกล่อม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงวาสินี เจริญรักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสิวาลัย เหมาะประมาณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๔
นางสาวจีรนันท์ บุญดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๑ / ๔๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๕
นางสาวอมลวรรณ บัวทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๖
นายดนุนันท์ ทองผอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๗
นางสาวนิตยา ทองมีศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๘
นางสาวประภัสสร เพ็งสวรรค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๗๙
นางสาวศรีสุมาลี บัวชู

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๐
นางสาวสายชล คำสุนทร

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๑
นางสาวอนันตญา ธนตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๒
นางสาวบัว ใจผ่อง

๑๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๓
นางสาวนันทิยา แก้วขาว

๒๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๔
นายจักรพงศ์ ศรีแสง

๒๔/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๕
นางสาวสุรีพร ญาสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๖
นางสาวอรวรรณ ภูจอมเงิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๗
นางสาวนารีรัตน์ นุ้ยภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๘
นางสาวอังคณา นุรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๘๙
นายสิทธิกร รักษาพราหมณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๐
นายพัทธนันท์ นิลเอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๑
นางสาวสุนิสา นามปญญา

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๒
นางสาวอาภาพร ทองพรมดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๓
นางสาวพัชรี คงเจือจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๔
นายปกรณ์ รัตนภิรมย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๕
นายณรงค์ฤทธิ

์

จำเนียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๖
นายพสธร เพชรสงวน

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๗
นายณัฐวุฒิ พัฒน์ชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๘
นางสาวสโรชา สุดสงวน

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๐๙๙
นายธีรภัทร์ ศักดิเพชร

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๐
นางสาวสิริลักษณ์ ระวังภัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ อินทวิเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายภูวเนศ แก้วยก

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงกมลาภรณ์ พุ่มเพชร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายพชร บัวทองกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงปยะนันท์ สอนซัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายภูเบศ เกสโร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๗
นายวรรธนพงศ์ หมืนเทพ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ มากนุ้ย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายกฤษณ์ เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๒ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายธนรัฐ นักหล่อ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายเสฐรภัค อินเกือ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายพรศักดิ

์

สุขแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายปรเมศวร์ ชูแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงสุภิญญา หนูคง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองจุ้น

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายชาติวุฒิ เขียนใหม่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๗

นายเจตนิพัทธ์ จันทร์สว่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๘

นางสาวรชพร ทิปะกา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๑๙
นางสาวพนิดา ส้มนิม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๐
นายกิตติพงษ์ ประมวล

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๑

นายนรธีร์ พุทละ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๒

นายสุวิช นุรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๓
นางสาวสิริกรณ์ ช่วยยศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๔
นางสาวนันทิชา มิตรใจดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๕

นางสาวจันทิมา แก้วบัวทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๖

นางสาวทิพย์เกสร สุวรรณสงคราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๗
นางสาวสุกัญญา ยอดนวล

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๘
นางสาวชญานี เหมาะประมาณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๒๙

นายสุวิชาน พุมมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๐
นางสาวปภัสสร จันทร์แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๑
นางสาวจุฑารัตน์ นิลจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๒
นางสาวนพณัฐ คชรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๓

นางสาวปทมพร ศรีสุรางค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๔

นายธนาวุฒิ เพชรวิเชียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๕
นายพงศ์ภัทร มากมี

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๖
นายปรเมศร์ แซ่ลิม

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๗

นางสาวโสรญา ดวงขวัญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงเกศสุวรรณ อรัญไสว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ พลภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธีรเทพ มณีโชติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงนัชชา พรหมสุวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงอุมารินทร์ มณีโชติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายศุภนัฐ คงเจือ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๓ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๕

นายธนพล นิลทจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๖

นายเอกธานี ไกรสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงพรสินี ซือธานุวงศ์

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงสมิตา สาริบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงไหมแก้ว โสกันทัต
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองนวล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายโชติรัตน์ ศรีทองคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงเบญญาภา ถาวร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เชาวนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงปณิดา ชูเชือ

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงนงนภัส ปานณรงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงศจิษฐา โรยร่วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงศศิธร พริงวัฒนาสกุล

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงชาลิสา ทิพย์ชิต

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงปุณยนุช สมตระกูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงอุมาพร นครจินดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงปญาภรณ์ แก้วแสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายยศพล ม่วงเรือน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงวีรสัตรี สายบัณฑิต
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๕

นางสาววาสนา พรแสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงชลธิชา เอียดตุ้น

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงสุพัตรา สุขจิตต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงนันทนัช ช่วยดำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงอริยา แซ่ฉิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงอารียา ทิพย์สวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ อุ่นเรือน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายจักรพงศ์ เพิงใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พิจารณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงรัตนภรณ์ กล่อมเมือง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงวริศรา จันทร์ประเสริฐ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๖ เด็กหญิงพรรณธิมากรณ์

พลพิชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงวริศรา อินทร์ชนะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงเกศินี ทิพยเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๗๙
นางธีรตา ด้วงศรีเงิน

๐๑/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๔ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงกัญญารักษ์ หนูสีดำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ ทองฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายภัทรพงศ์ ศิริรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายนิติพงษ์ ฉุนเฉียว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายนันทวุฒิ ยอดสมุทร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงภัฏชฎา ซัวต๋อ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงจิรัชญา ทองเฝอ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงปยธิดา อินทชิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วนิล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงปภาพินน์ แก้วสกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายนฤนาท ทับทิมเพียร

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายปณวิทย์ รบเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงวิพา โคตรขวา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงรัฐวิตา อยู่สกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา กลินคล้าย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แดงอุทัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๖

นางสาวนิตยา นาคเลียว

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๗
นางสาววิจิตรา แดงอุทัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๘
นางสาวลลิตา เมืองฉิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๖๖๐/๑๑๙๙

นายศรุต นุชนารถ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๐
นางสาวศิริรัตน์ วัชรกาญจน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๑
นางสาวชนิตา ปานเหลือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๒
นางสาวแพรวา สายโคกสูง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๓
นางสาวอนงค์นาถ ศรีกงพาน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ชำนาญราช

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา ปญญาคุณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๖
นายสุกฤษฎิ

์

แซ่เฮ้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา แสนบุญโท

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงกฤตยา สุจจิตร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงลลิตภัทร ทองดอนหับ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงวศิณี สวัสดิวงษ์

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายธนัชพร ชูกล่อม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงวาศิณี จำป

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายธิติวัฒน์ ทิพย์มาก

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงพัณณิตา สารสม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๕ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงณัฐนรี ทองศรีสุพรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงนลินี ดวงแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงพัชริดา ธารฤกษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ เทพนวล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงไอซ ทองรักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายพุทธานนท์ มอยบุตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกษเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงกัลยากร ปาละเชนทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงจิดาภา จอมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงฐาปนีย์ ธิมากุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงเนตรวดี กตัญู

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงปริชาติ เพชรด้วง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงพรทิชา โกละกะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงสลิตา ชูคง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงอรียา จันทร์เพ็ง

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายนันทวุฒิ อินทาราม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๒
นางสาวกานต์ธิดา ทองใส

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงช.ชรินรัตน์ สงนรินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ถาวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงสายสมร ชุตินทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายวีระพงษ์ สุขเกษม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงอาทิตยา สอนนอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายวิชชากร มีแสงพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์
ด่านเรืองสนันกิจ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๐
นางสาวเกวลิน รัตนเกล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๑
นางสาวอรอนงค์ ทิพย์พิมล

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๒

นายชาญวุธ สอนศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๓

นายปณณธร กางเขน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๔
นางสาวนันท์นภัส ปราบคช

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๕
นางสาวสุกัญญา ศรีปลอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๖

นางสาวฐานิตา แก้วแพง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๗

นางสาวสุภารัตน์ พลายเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๘
นางสาวภัสสรณ์ มะรินจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๔๙
นางสาวสุธิดา ศรัทธา

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๖ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๐
นายสุริย เพชรเกลียง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๑

นางสาวณิรชา ไทรทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๒
นางสาวธิรารัตน์ อินทบำรุง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงบัณฑิตา คงทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๔

นางสาวพิรศา กิจวิจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๕

นางสาวชรินดา โต๊ะหลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๖
นายพรชัย จันทร์ปาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงกุลณัฐ ปนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๘

นางสาวพิมพ์ศิริ อาภรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๕๙
นางสาวศศิธร นามเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๐
นางสาวโสรญา ทองดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๑

นางสาวดาราราย ทองดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๒

นางสาวปฏิกานต์ ตรียุทธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงอริสา สามงามพุ่ม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๔
นางสาวหนึงฤทัย

่

หมืนพรหม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๕

นางสาวชฎารัตน์ อินทร์น้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๖

นางสาวขวัญนรี สุขสำราญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๗
นางสาวปทมพร แสงสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๘
นางสาวเรืองรอง เจียรชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๖๙

นางสาวณัฎฐพร ศิริบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๐
นางสาวฟาใส จิตรัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๑
นายเกริกไกวัล แร่อ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๒
นายเจษฎา พรมมา

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๓

นายสันติกรณ์ เชืองช้าง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๔

นางสาวนฤมล เพชรศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๕
นางสาวเบญจมาศ คงเหลือ

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๖
นายสิทธินันท์ นิมพร้อม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๗

นางสาวคัทรียา วงษ์พานิช
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๘

นางสาวจันทิมา ทองโสม
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๗๙
นางสาวโชติมณี บุญโก้

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๐
นายเศรษฐพงศ์ สอนศรีไหม

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๑

นายเอกชัย วิเศษชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๒

นางสาวอภิญญา ผิวขำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๓
นางสาวอินทุอร นิลพัฒน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๔
นายพิพัฒน์พงศ์ ชาวไร่นาค

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๗ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๕

นางสาวอ้อยใจ ทะราวุธ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๖

นางสาวณัฐณิชา มีลักษณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๗
นางสาวอลิชา สำเภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๘

นางสาวสาลิณี ชูแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๘๙

นายหิรัณย์ จันทร์เพ็ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๐
นางสาวกมลชนก ชอบผล

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๑
นางสาวทิพย์วัลย์ โกละกะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๒

นางสาวปทมวรรณ สุปนตี
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๓
นางสาวสุดปรารถนา โกละกะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๔
นางสาวจณิสตา สุขแดง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๕
นางสาวปยธิดา โพธิทอง

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๖

นางสาวจันทิมา บัวทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๗

นางสาวทัศนีย์ ภิญญาคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๘
นางสาวบัณฑิตา มีจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๒๙๙
นางสาววราภรณ์ สีหาโมก

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๐
นางสาวอุมาพร ศึกเสือ

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๑ นางสาวกาญจนาภรณ์
สุวรรณดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๒
นางสาวนิภาวรรณ สืบมาศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๓
นางสาวปยนาฏ บุญธุโสภณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๔
นางสาวภิฌานันท์ ขวัญรอด

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๕
นางสาวจุฑามาศ นาคเสนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๖
นายนครินทร์ วิสาสะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๗
นางสาวปรียาภรณ์ พรมดา

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๘
นายชัยวัฒน์ ทองศรีสุพรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๐๙
นางสาวปลายฝน สาระมาศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๐
นางสาวพิชญา อึงประดิษฐ์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๑
นายนกุล เกตุสุรินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๒

นางสาวชุติกาญจน์ มีวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๓

นายธนาทร ทีปะปาล
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๔
นายปฎิพัทธ์ ชัยชำนิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๕
นางสาวพรไพลิน นาคโต

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๖

นางสาวสุริยาพร กรุยะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๗

นางสาวสิริมาศ สุวรรณรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๘
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง

๑๐/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๑๙
นางสาวธนภรณ์ วรรณเหวก

๐๘/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๘ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงสิริวัลย์ นัดสูงวงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ นามบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงนันทิชา อินทร์เกือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ภูมิ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงวริศรา เนตรสุริวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายอนันยศ สังวาลไชย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายนัทธพงศ์ อินทแพทย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงแก้วตา ชืนชม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงอริสรา พรหมมาตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๒๙
นางสาวเกตุมณี เขาแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๐
นางสาวอัญมณี ชูบุญช่วย

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๑

นางสาวภัชรีภรณี ชูศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงณิชนันทน์ แดงโชติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงฐาปณี ทองคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงนุสราภรณ์ อินทรบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงกัลยา นวลขาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พัฒน์ชู
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงนฤมล ขุนกำแหง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงภาวิณี ลิมวิชิต

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงรัตน์ชุดา แซ่เลียว

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงลลิตภัทร แก้วยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงวราภรณ์ พิทักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงศศิธร พืชผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงศิริยากร ชูเชิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงอัจฉรา ยอดชล
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายวริทธิธร

์

ภูหญ้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงอธิชา พุ่มพวง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายอมรเทพ ผลบรรจง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงจันทิมา ทองแปน

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงพรพิมล ศรีเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ฤทธิแก้ว

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อิมใจดี

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ วิเชียรแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองนาคขาว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๙ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงฐิดาลักษณ์ หนูเยาว์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงนัฐวรรณ สำภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงสโรชา พินเศษ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงสุนิสา เถียรวิชิต
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี ทองเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายกวินพัฒน์ ช่วยอยู่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เดชมณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายภูวิช ทิพย์เดช
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายสัณหณัฐ สุทธิเพชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงเกตน์สิรี ชารี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงชนิตา อินทร์ภักดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฐวรา สุพรรณพงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงธัญพิชชา เทพมงคล
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แปนเผือก

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงปริชาติ เหล็กเนตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงปริศนา นาวีวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงพรรษา พัฒน์ชู
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงภาสินี แซ่เฮง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วนำรอบ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พรประสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงศรัณย์พร สังข์อุ่น
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงอรวี วอทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๗
นายสราวุธ โอชม

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๘

นายกฤษณพงศ์ ดำประสงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๗๙

นางสาวธิดารัตน์ นุ่นนวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๐
นางสาวสุขเพ็ญ คำโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๑
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาวแดะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๒
นางสาวมลธิดารัตน์ พิทักษ์แทน

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๓

นายณัฐนันท์ ศรีวารินทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๔
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๕
นางสาวสุกัญญา สีดามาตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๖

นางสาวอลิตา พรหมศร
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๗

นางสาวพนิดา จูมทา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๘
นางสาวฐิติพร ซุยจินา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๘๙
นางสาวกุลณัฐ แต่งนวล

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๐ / ๔๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๐
นางสาวธนัญญา ขวัญเมือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๑

นายพัฒนศักดิ

์

ภิรมย์ก้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๒
นางสาวพรรภษา ศักดา

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๓

นางสาวลักษมี ช่วยชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๔

นายอนันตศักดิ

์

วิเชียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๕

นางสาวศิริพร ช่อสม
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๖
นายสมลิขิต จรูญกิจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๗

นางสาวกรรณิการ์ เรืองอ่อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๘

นางสาวธนาภรณ์ ชูสุวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๓๙๙
นางสาวปณฑิตา จันทร์คง

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๐
นางสาวอรอนงค์ สงสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๑
นายจารุวัฒน์ แต่งนวล

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๒
นางสาวนภัสสร หอมจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๓
นางสาวเบญวรรณ กองกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๔
นางสาวอุทัยวรรณ เมืองเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๕
นางสาวจิตติมา สังข์คร

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๖
นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๗
นางสาวกนกวรรณ เพชรแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๘
นางสาวภัทราภรณ์ เทียนขาว

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๐๙
นางสาวปณิตา ไชยพัฒน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๐
นางสาวธิดารัตน์ อนุกูล

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๑
นางสาวพัชรี พระสว่าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๒
นางสาวสิริณากรณ์ นวลจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๓

นางสาวจุฑามาศ ปโต้
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วัดคุณาราม  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๔

นางจริยา ธานีรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงจันทิมา จ้อยสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงณัฐนรี สุวรรณพงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายณัฐกร กรดนวล
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หมืนราม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เพ็ชรศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุนิศา สัมฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงจันจิรา เพชรแดง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงทิพย์ประภา คุ้มชำนาญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๓
นายพีรพล ทวดจบ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๔
นายธเนศ ศรีเหมือนทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๑ / ๔๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๕

นายอัตพล แดงเสียงดัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๖

นายกิตติศักดิ

์

ฉิมภักดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๗
นายพันธกานต์ เพชรโตรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๘

นายภาณุวัฒน์ ถนอมศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๒๙

นางสาวศิวพัด ชัยวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๐
นางสาวกรองกมล ชาญบำรุง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๑
นายพัฒนพงศ์ ศรีแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๒

นายรัฐพงศ์ แก้วซัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๓

นางสาวสุภารวี คุ้มไกรย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๔
นางสาวพันธิภา แสงโคกทราย

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๕
นายวรเพชร เข็มเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๖

นางสาวณัฐริกา อินทร์ดำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๗

นางสาวเสาวนีย์ ศรีระเวก
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๖๖๐/๑๔๓๘
นางสาวอัจจิมา ไทยกูล

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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