
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๗,๔๒๐ คน ขาดสอบ ๑,๒๙๑ คน คงสอบ ๖,๑๒๙ คน สอบได้ ๔,๒๘๔ คน สอบตก ๑,๘๔๕ คน (๖๙.๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงสุนันทา จันทร์สร

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงกุสุมา พรหมอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงประกายฝน ลันดา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ศักดิศรี

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงกฤษดาพร รักษาทรัพย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงวรนิษฐา ศุกระกาญจนะ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายปฐวิกรณ์ กองสันเทียะ

๊

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายสมฤทธิ

์

แสงแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นุ้ยแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายอภิรักษ์ ละหารเพชร

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายนัทธพงศ์ สดากร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายธีรภัทร ปญญาพิสุทธิกุล

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายนิติภูมิ พิบูลย์พล

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายภาคภูมิ มันคง

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายอนุภาพ สินประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงศิราณี ปุณญัสโม

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงณิชาภรณ์ จัตมาศ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงสิริกาญจน์ จวบนก

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงศิริพร อุทุมรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงมิลดา แซ่พ่าน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายศิรภัทร อุทุมรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงจิลดา อินทนาคม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงธันยพร เกตุแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงธันยพร จันตา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงพรสุดา ทวนประชุม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายรัชพงศ์ พินสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด วัดคูขุด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกรชนก ย้อมสี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงนันทวัน ฝงไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงพรอรุณ เพชรคง

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ดีรอด

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายตะวัน คลองโคน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ สมประสงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงเจนจิรา สุพรรณวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงชมพูนุช เทียนแย้ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุชัญญา ศรีภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุธิดารัตน์ บุญจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุภาพร ปานบุตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายกันตินันท์ น้อยวารี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญญากร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายธีรดนย์ ทองเทพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายธีรวุฒิ เทียนแย้ม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายสิทธินันท์ บุญญาหาร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงกาญจนา นาคเพ่งพิศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงจิรัฐิพร มรรคสินธุ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๕ เด็กหญิงเกษชฎาภรณ์
ชุมแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

สุขสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายพิสิษฐ์ เทียนแย้ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงพรวีนัส สมทบ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายวัทน์สิริ อยู่ศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงนริยา กันเทียง

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายไพโรจน์ เกตุมาลา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายปภังกร ปตพิบูลย์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายปฎิพัทธ์ แก้วถาวร

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุภาวรรณ ช่วยเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงดวงใจ เจเซฟว

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายวิทยา ทองอุดม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายจรูญศักดิ

์

มวลน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายเกษม มวนน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงรุ่งจินดา หลังมี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขาวชำนาญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงกระแต มิเต

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงนำผึง

้

พิวเตเซทวย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายวัชรพล ณบางหลง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๔ เด็กหญิงแกว็ก แกว็ก ณบางหลง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายศรราม สดใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๖
นายตรัณพร หะรังศรี

๑๐/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านบางหลง วัดบางหลง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายธีรวัต เขียวอำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอสน วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเปลว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายจักรพันธ์ เจียมวิจิตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงณัฐชา ชินารักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ สีมามาตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงมาญาวี ฤคดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงศิราณี วรพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายลภน ช่วยดำรงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายชาญวิทย์ ชดช้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงอริสา สุบงกช

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงเกศกนก อรุณลักษณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงอมลณัฐ ชนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงปาลิตา สุขเภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงนุ่น แผลงเดชา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายนนทพันธ์ หอมจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงวธิดา ถึงรอด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายพัสกร ขุนนิช

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายชิณวัตร กล่อมสงค์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงสิริลักษณ์ มันมะณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงมานิตา ย่อมเทียงแท้

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงจันทกานต์ ฉิมพลี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงเพลงแพร นิลปจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงธันยพร เอมสะอาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงบุศราวดี มากอำไพ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงกรกมล สิทธิยากรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

เรืองศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงเมถวัลย์ กรยืนยง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงวิมลสิริ ศิลาทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงนฤนาถ แซ่เอียว

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ถึงเสียบญวน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายมงคล มวนน้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงอาภัสรา โอภาโส

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ไทยนุกูล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายอนุสรณ์ สมประสงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเลิศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายภูรี ภูมิสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอรวรรณ สัสดีเหมาะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงศิรัฐกวี ศรีสง่า

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงอนัดดา พรหมเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๖
นายชยพล ฉิมมา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๗
นายสุริยา อรทัย

๒๘/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวนิยตา เมืองทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๐๙
นางสาวปทุมทิพย์ สะอาดอุบล

๒๗/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาวปยวรรณ ศรีช่วง

๒๒/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงฐาปณี สิทธิยากรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วิวัฒนานรากุล

๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายชนะวุฒิ ประดับการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงจุฑามาศ พุ่มเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายอชิรวิทย์ คงพิริยะมุกดา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

หอมสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกรรณิกา มูลศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ พยุหกฤษ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงอรศุมา พรมจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายกฤษณัฏฐ์ ใจกล้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายคงกระพันธ์ กลินพยูร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายจิตรทิวัช ขาวสวี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายประเสริฐ ธรรมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ทิมนาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงดารารัตน์ ลาภอุดมเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปฏิแพทย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงวราพร อำพันกาญจน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงสุชานันท์ เรนสถาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงนันทพร พุ่มพวง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงรัญชิดา มหาฬาร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงปนัดดา เกตุอาญา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายโกมินทร์ ศักนา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงอทิตยา สังวรกาญจน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงณัฐชยา เพชรกำเนิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายวีระพงษ์ ชินวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายวีระพันธ์ ชินวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ธนบัตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายทักษิณ มหาธนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายนรพนธ์ ไชยคงทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงธนพร ศรีพักตร์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายธนาธิป พุทธเชือ

้

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายอธิชา หีตแพทย์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายคงชินศาสตร์ อำพันกาญจน์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงสุพิชฌา ไทยประดิษฐ์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายธนดล สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ซุ่ยยัง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายสิรภพ ทองภูเบศร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายสุนทรวัติ พรหมศิลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงพรรณวิภา เพ็ชรน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงอนัญญา ทองย้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายทยาทร หิรันรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายภัทรพล สาธุ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายวีรยุทธ หอมโชติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุนันทา คล้ายพิชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงศรุดา สินเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายอภินันท์ ปนมณี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงเดือนวรรณ แซ่แต้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงสุทธญาณ์ เปยดำรงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงเปรมมิกา ทองโปร่ง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายพีรภัทร ผลประมูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายอภินันท์ คงผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายสิทธิเดช เสวตจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายประกาศิต เสวตจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายทศพล พันธ์เกษม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสราวุธ คงทน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายนวพรรษ แดงแท้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายคณิน เหมือนโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายถนอมศักดิ

์

ขำถลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายสหภาพ แพ่งภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายอนนท์ ผลสวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายอดิศร ชานันโท

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีพัฒน์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายสิรภัทร อัตตะริยะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายพสิษฐ์ ก้าวสัมพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงนิราวรรณ คำวาสี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงสิริวิมล แซ่อึง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงณัฐวรา คชสาร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงทัศนีย์ เภาพันธ์ยงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงเกวลี ครุฑศึก

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงภัคจีรา บัววิบัติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงอมลณัฐ อ่อมวิหาร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายญาณกร โลหะตันติวรกุล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงจิตรทิพย์ ทิพย์มงคล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงเพ็ชรฟา น้อยสุภา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงฝนแก้ว ศุขภิลาภ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงปวรวรรณ ปานุมัติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี ขวัญเมือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงศุภกานต์ เกษทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงอาภัสรา คงแสงแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงมัณธิยา สุยไสย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายเกริกชัย กำเนิดโทน

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายภัทรดนย์ ทับทิมทอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายสหรัฐ ไทยฉิม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายศดายุ หนุมาน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายองอาจ บุริภักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายคณิศร พรหมจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายเอกนิวัฒน์ ศรีมาลา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงจันธิมา จินาชาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๐
นางสาววนาลี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายขุนณรงค์ รักบ้านดอน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายรพีภัทร นพรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายจักรภัทร เพราะขุนทด

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ธนาศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายกฤษณะ สุวรรณสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายกฤษดา รัตนสุนทร

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายตติยะ ธรรมสูน

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ อำพันธ์สุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายทนุกร บุญรักษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายเจนณรงค์ อินทนาศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายชนากร ม่วงน้อยเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายวรโชติ ยมโชติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายภานุภัทร ทิพย์มงคล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงกมลววรรณ นาคทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงทัดดาว พารังกิจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุตรดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงนาถนิชา เพชรแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงกุลธิดา ทิมรอด

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงภัทราวดี กุวลัยรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายสิริศักด์ สังข์วารี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สันทัดการ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงณิชกานต์ ชลเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงศุภารนันท์ เกษแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงแก้ว -

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายคมกริช ศักดิดา

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายจามิกร มากอำไพ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายธีรพงษ์ เจริญศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายนรากรณ์ ไกรเทพ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายวิษณุ เปยสันเทียะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายกฤษณะ แผ้วสว่าง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เชาว์นรังค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายวัชระ พัดชา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายศรายุทธ โวหาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายชาคร สงมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วังไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายวีรภาพ ยมโชติ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายศรัณยพงศ์ จริตภูบาล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงทิพย์ศิริ นิสภา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงอาทิตยา พรหมพฤกษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๓๙
นายธงชัย เวสารัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๐
นายสุริยา เกิดคูหา

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๑
นายนิพนธ์ ระย้าย้อย

๐๘/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๒
นายสมชาติ ชนะคช

๒๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๓
นายอำนาจ วัฒนาลาภ

๐๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๔
นายรพีภัสสร์ อมรกุล

๑๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๕
นายนัฐฤเทพ รินทะวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๖
นายสุทธิรักษ์ เมฆหมอก

๐๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๗
นายสุวิมล บุญมาก

๐๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๘
นายวราพจน์ วาจาพัฒนา

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๔๙
นายสายันห์ วิศิษฏ์เมธาวงศ์

๒๗/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๐
นายสุพร แย้มรส

๒๕/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๑
นายธวัทชัย รัตนา

๑๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๒
นายอุทัย สุระพิน

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๓
นายชาติชาย นิมนวล

่

๐๑/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๔
นายอนุสิษฐ พรหมสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๕
นายพงษ์พัฒน์ ชำนาญการ

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๖
นายสุริยา ใจชืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๗
นายนันต์ทพล ทิพย์อักษร

๐๗/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๘
นายสมพร แก้วแดง

๑๒/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๕๙
นายวิทยา เขือนแก้ว

่

๐๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๐
นายสุขสันต์ ไพจิตต์

๓๐/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๑
นายธนวัติ สุภาพ

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๒
นายชนะพร แซ่ตัง

้

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๓
นายธนาวุฒิ ศรีสุวรรณ

๐๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๔
นายภานุวัฒน์ พลนอก

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๕
นายสุวิทย์ สุดหา

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๖
นายอนุพน เพชรพิรุณ

๒๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๗
นายสิทธิเดช สุชีพ

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๘
นายคุณาพร แสงอุทัศน์

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๖๙
นายปยะปานันท์ กิมาคม

๐๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๐
นายสมศักดิ

์

ตาทอง
๒๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๑
นายสนัน

่

ขาวสุวรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๒
นายสิงขร วัฒนะ

๐๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๓
นายบรรพต กุลยะ

๑๑/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๔
นายอดุลย์ อำพันกาญจน์

๑๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๕
นายวัฒนเวช เวชวานิช

๑๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๖
นายอนุวัติ แสงจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๗
นายเจนวิทย์ ทรงเกียรติ

๑๔/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๘
นายวินู ทองทิพย์

๒๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๗๙
นายเกริกชัย พุ่มพันธุ์สน

๐๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๐
นายนราชัย พลดี

๑๑/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๑
นายณัฐวุฒิ พงษ์ขยัน

๑๐/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๒
นายวิทยาวิท จันทร์เพ็ญ

๐๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๓
นายฤาชากร สดากร

๐๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๔
นายฉัตรพร วงศ์กลม

๑๙/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๕
นายกฤษณะ สุขกำ

๐๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๖
นายวัชระพงษ์ วันทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๗
นายภัคดี บำรุงพล

๒๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๘
นายธีรไนย หนูทอง

๓๐/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๘๙
นายวาริน เพ็งบุญ

๐๙/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๐
นายณัฐพล สมบัติศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๑
นายสรศักดิ

์

โพธิคีรี

์

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๒
นายคมสันต์ ทิมวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๓
นายสุรเชษฐ์ เคหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๔
นายอมรเทพ เกิดชาตรี

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๕
นายธรรมลักษณ์ หลวงภักดี

๑๘/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๖
นายฉลาด เหล็กช้าง

๐๙/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๗
นายอนุ แก้วสมบูรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๘
นายธันวา ประสานวุฒิ

๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๒๙๙
นายภาคภูมิ ทองเหลือง

๒๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๐
นายอรรถกร หัตถา

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๑
นายวีระ ชมดอน

๒๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๒
นายชัยปชา ใจแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๓
นายชลพรรณ โรจนกีรติกานต์

๒๖/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๔
นายวิศิษย์ศักดิ

์

หีตตะโก

๒๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๕
นายทิวากรณ์ นุ่นแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๖
นายปภาวิน สารประดิษฐ์

๐๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๗
นายสมพงษ์ นาคบุตร

๑๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๘
นายขุนเจน จิตราภิรมย์

๑๐/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๐๙
นายศิริชัย ขุนชาญ

๑๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๐
นายนพพร จีบเจือ

๒๖/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๑
นายพินัย ฤทธิจำนงค์

์

๒๒/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๒
นายทรรพล ปราบเขต

๐๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๓
นายพงษ์ธาดา พันธ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๔
นายโกญจนาท สุงกาสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๕
นายสหรัฐ บุญสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๖
นายชาตรี เต็กอ๋อตัง

๑๒/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๗
นายพัทธาพร ศรีสาคร

๒๒/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๘
นายปรีชา สมบัตินา

๑๐/๐๗/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๑๙
นายพงษ์ศักดิ

์

กลีบสมุทร
๐๕/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๐
นายสิทธิชัย รองเดช

๑๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๑
นายวิโรจน์ หงษ์สะท้าน

๒๖/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๒
นายเสน่ห์ นางคุณ

๐๗/๐๖/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๓
นายพงศ์สิทธิ

์

แก้วเกตุ
๑๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๔
นายนนทนันท์ สมบัติพิบูลย์

๒๒/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๕
นายณรงค์ศักดิ

์

สงไกรรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๖
นางสาววนิดา แดงสะอาด

๓๐/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๗
นางสุภาพร โทสุข

๐๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาวธิดารัตน์ วิถี

๑๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาวสุมินตรา โคตรนริทร์

๒๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๐
นางสาวโสภิตา ขุยยัง

๑๔/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาววรรณนิดา พยุหกฤษ

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาวกาญจนา ใจตรง

๐๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๓
นางสาวอลิศา โชติคุด

๐๗/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๔
นางสาวพจนีย์ บุญชู

๐๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๕
นางสาวสุนันทา บุญทวี

๐๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๖
นางอารีย์ แพรสิน

๒๒/๑๐/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๗
นางสาวกรรณิกา แก้วนพภา

๑๙/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๘
นางรุ่งราตรี รัตนกุล

๐๓/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๓๙
นางสาวทักษอร รักษาญาติ

๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๐
นางสาวลัดดาวัลย์ ภู่พยัคฆ์

๑๙/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๑
นางสาวจันทิมา คลองเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๒
นางพยุง ทองประเทือง

๐๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๓
นางบุญเลิศ ทองประเทิอง

๐๑/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๔
นางสาววาสนา ศรประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๕
นางสาวพรพัชญ์ ญาติบรรทุง

๒๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๖
นางสาววรรณเจริญ มณีโชติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๗
นางขวัญฤทัย หมืนหวัด

่

๒๔/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๘
นางสาวอุษณี พัฒนพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๔๙
นางสาวสมคิด มากสวี

๐๙/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๐
นางสาวกนกศรี รอดเพ็ชร

๒๐/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขสำเภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๒
นายอณุชาติ เหมทานนท์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายภาสกร สังข์สม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายธนพงษ์ เทพดนตรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายปรมี กาลนิยม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายดิฐพงศ์ พรมมัณธุ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายวรวุฒิ อนิลบล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายรัชชานนท์ แหวนเงิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายวรรณชาติ เพชรกำเนิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายชยพัทธ์ หินตัว

้ ้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

รัตนพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายกวินภพ อรุณศรี

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายจิรายุ คงหณีต

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายเจษฎา มันคง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายดวงกมล นาคหกวิค

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๖ เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ

์

ชิวพันกูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายนฤสรณ์ การชาคำ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายบุรินทร์ สุบงกช

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายปยวัฒน์ อินทนาคม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายพรรษกร ศรีนาค

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายพลวรรธน์ ชูกลิน

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายภัณฑิลา มีล้อม

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายยศกร คลังนิพิศ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวรวิทย์ ทองแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายวราภรณ์ พุ่มพวง

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายวริศรา ขาวเนตร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายวาสนา พุฒศรี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายวีรภัทธ์ บัวสารบรรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายสมฤทัย สุบงกด

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายสราวุฒิ สำโรงแสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายเฮนรี ไมเคิล

่

ดีเบิร์ก ธอมัส
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงก้อย พม่า

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร์เกตุ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงเขมิกา มีล้อม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงธีรภัทร พรหมชู

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงปาลิตา พะโยมรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงปยมน แซ่ตี

๋

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทร์สุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงวีรภัทรา คะโรมิ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๐
นางสาวโสภิดา กาศพิรุณ

๐๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายเจษฎา คงประพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายสิทธิพล อินทวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชุ่มน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ นาคแกมทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชิตอักษร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงสุธามาศ ธนูศิลป

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสุภาพร บรรณคีรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายจิรายุ เลขรำจวน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางลึก  

ชพ ๕๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงวีรวรรณ พรมเมือง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนิตทยา มนต์นิมิตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงชญานิศ เช็กเด็ก

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงพิชชาภา ประดิษฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงธิติมา อุปมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงชุติมณฑน์ โพธิทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายวัฒนพงศ์ ไชยบุรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๖
นางจีรวรรณ แครินส์

๑๘/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวฉวีวรรณ คลังนิมิตร ๗/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๘
นางสาวฉัตรธิดา เจริญสุข

๒๑/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๐๙
นางสาวอัจจิมา มากประเสริฐ ๖/๕/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ซือสัตย์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายวัฒนชัย ชัยศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงจอมขวัญ ปานแดง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายศิริวัฒน์ รอดแจ้งภัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายสุชาติ วัชรานนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พวงเกษม

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายณัฐกิตต์ เพิงรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายดำรงค์เกียรติ เจริญกุล

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายธีรเดช รัตนโสภา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายเกรียงไกร วาทีเพราะ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายจีรภัทร โชติบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงจิณตภาศุข ขำโขนงงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงพุทธสุดา สารสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงกมลชนก พลพิทักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ แซ่ภู่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงพรรัมภา ศรีมณฑา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงมนัญญา ทองศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงกรรณิกา ยอดชลูด

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงกุสุมา แก้วผึง

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ พ่วงสอาด

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงนิติยา สงวนดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงวัลภา พลศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายณัฐกิตต์ แสงอินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

มหารักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

คำวาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญสุข

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายวรายุทธ จันทะบุตร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายภูริภัทร ศิวะเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายกิตติพันธ์ เศวตโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงญาณิศา สุรินทร์วงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา จีนพรัด

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ไม้เกตุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์ใจเด็ด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงวิมลสิริ จันทร์ใจเด็ด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงอริสษา บุญเหลือ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงรวิษฎา ปติ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงประภาศิริ แก้วลอย

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงปริณดา เทพศิริ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงมิณธาดา นาคเจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงชฎาวรรณ เกษรหอม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงนฤมล หินแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงเขมิกา องอาจ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายวรโชติ โสอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายศตวรรษ อินน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ หอมหวล

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงณิชกุล วาสนามียศ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงธันยพร อ้อยอารีย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายสุภนัย เบ็ญโส๊ะ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายสิทธิเวช ธนาวิภัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงหนามไผ่ จันทเลขา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ซือสัตย์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวินรภัทร พุ่มพนม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายปรัชญา ภาณุวิชยานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายธีรชาติ มีจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายนรากร ประทุมวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายสุริยน หมวดทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงทักษพร เธียรโชติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายรังสรรค์ สำเภาเจริญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายสิทธินนท์ ถนอมชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ วิโรจน์กูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ต่างจิตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงนิศากร รักบ้านดอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายธวัชชัย สุขวิสุทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายอิฐธิทนธง จุดโต

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายนเรนทร์ทร ศรีสะอาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงนัฏญณิชา ใหม่ศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงอรุณสวัสดิ

์

พัฒนวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ คีรีเขต

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีสวาท

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เสือภิรมย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายนฤนาถ ไกรเทพ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายอิทธิเชษฐ์ กรณ์ประสงค์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายชาญนพัฒน์ พลเดช

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายจตุรพร สกุลนิมิตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายกฤตนู กาลพัฒน์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายนรากร คิดประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

งามพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงเพ็ชรฟา แสวงสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงพุทธิ สมบัติดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงกมนพร อารีราษฎร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงปนัดดา มงกุฎสุวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมวุฒิ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายชัยชนะ ศรีสงคราม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ รัตนสิงหล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธนกร พยัญตา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายธนากร หอมจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายภัทรกร ถึงงามดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชุมวรฐายี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายณัฐภัทร บุนยพุกกนะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายกิตติราช ชายสมุทร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงดนุนุช มีสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงอุนนดา เกตุรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงใหม่มี

้

 
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายรัฐพัฒน์ โพธิทอง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายทิวากร ชิตอักษร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายปาราเมศ โพธิทอง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายกฤษณะ สารีเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทินแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปนทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงธนภรณ์ หวังทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงต้องตา นุ่นมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงฆนีรส เพียรมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงธนัชชา อุดมทรัพย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงจุฑามาศ สรรพากร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงปวีณ์ณัฏฐ์ ฐิตะฐาน

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงภัชราพร เพชรคง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงพัชราภา คณะครุฑ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายพีรพงศ์ ธรรมวุฒิ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายภูรินาท ยมนา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายยุทธนา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายธีธัช สักคุณี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายกษิดิศ แสงสูง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงกุลธิดา พรหมสุข

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงไออุ่น ชิตรัฐถา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงนิพาดา ศรีสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงอรณิชา กันน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กลินสกุล

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงอัญชิสา ส่งแสง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงอภิสรา อารีพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงเพชรอุมาพร สกุลเพชร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงธนพร วงศ์สนิท

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงเปรมมิกา ชืนประสิทธิ

่ ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายธนพัฒน์ กุวลัยรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายอังกฤษ พึงพิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงพีรดา อุทัง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงสิปปกร เทพบุญศรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา นาคเนียม

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงเพียงฟา ภมรสูตร

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงสุจารี วงค์ศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงฐิติภา ชูสกุล

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ นพการ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงโสภิดา ตรีทอง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

พลรักดี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายณัฐดนัย เศวตจันฤกษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธนนชัย แจ่มจำรัส

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงจันทิมา พัฒราช

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกนกรัตน์ ทองอยู่

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายปณณวิชญ์

นนทพัฒน์ทินโชติ ๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงนาราภัทร นุ้ยรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายอภิศักดิ

์

ภู่พร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายกิติภพ สราญวุฒิพงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายชิติสวรรค์ เรืองจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธีรวีร์ จอมมาก

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงสโรชา หิรันรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงอรยา อุตริ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายสิรภพ ภิรมย์พานิช

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายวันชัย เวชสุนทร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายปุณยวีร์ เทวบุญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายพีระพงศ์ สุพร

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายชนัญชัย จันทร์เปล่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายวงศกร ชาญวารินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายนนทศักดิ

์

สุขเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายธนชาติ ละมุนมอญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงปุณยวีร์ เจริญราษฎร์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุนันทา พรมนุช

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงทีรัก

่

จงเชียวชาญวิทย์

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงฐาปนี จัตตามาศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงชนิตา วิจารณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงพรทิวา คงประจำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอัจจิมา พงษ์จินดา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงปานไพลิน ขุนพิลึก

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงณลิตา สุขปน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ด้วงเผือก
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงดวงหทัย พร้อมปจจุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายเทพฤทธิ

์

จัตตามาศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรเวช
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงกิตติมา สุทธิเสริม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายภาคภูมิ ภักดีเสนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายศักดิภิรมร์

์

ชัมพูทนะ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงจิรภิญญา ไชยฉิม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายกฤติพงศ์ โสอินทร์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายธนพล ถึงงามดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายสรธัญ ศีลาพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ มะอาจเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ เยาวเลิศ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายวิษณุ พารังกิจ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายศรันย์ ผลประโยชน์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธีระพงษ์ แสงสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงรวิสรา หนูอิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายชินโชติ ลัดดานนท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายประพัสพงศ์ บ่าวปกษี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงดรุนี มณีสม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายวันวลิต หัสรินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายยศกร โกฏเพชร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงหทัยชนก คลีเกษร

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงพัชริดา ดำจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายอดิศร ทองเขียว

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายเขมชาติ จันทร์ดำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุภาวดี มุจลินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ หิมวังทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงนฤมล เพชรเวช

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงชุติกานต์ ฉิมพลีวัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงปณิฎฐา คลีเกษร

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนจำนงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุธาสินี คงเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงจตุรภัทร เกษร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๖ เด็กชายเพาสิกาญจน์ บำรุงเพ็ชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ นพชำนาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงธิตาพร แจะซ้าย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายเอกพจน์ แซ่ลิม

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายศุภกิตต์ สังวรกาญจน์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายอิทธิกร รุนทจิต

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงเกตนิภา อยู่เย็น

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงญาดา เกตุแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สงัดกิจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงมนัชญา บุญลาภ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงเมธาพร พยุหกฤษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายณัฐนันท์ ชิตรัตฐา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายธนกฤต รักษ์เกลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายพิริยากร โหวบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายพงศธร ขุนภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุชีพ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงธาราภรณ์ ทนส่งผล

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทินชะนะถิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายรัชชานนท์ คงวิสัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงกาญจนา ศิริเมร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุพรรณา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายพิชญะ พันแทน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงธมลวรรณ กรดแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงสุธาสินี หมืนดวง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

แท่นอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธนธรณ์ หม่องศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายปติภัทร จุลเขตต์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายศรันย์เมศ ฐานิโย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายศุภณัฐ แห่งศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายสงกรานต์ ฤดีอดินันท์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงณัชมน จินดาพรหม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์ด่อน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุภาสุ โหรารัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอิษณีร์พร ชินพระวอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงวารีรัตน์ จันทการ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงสรัญดารัตน์ เจียมประยูร

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงโชติกา แผ่พร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงเสาวภา พึงเดช

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายศตวรรษ นิรภัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงณฐอร ช่วยเมือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายราเมศวร์ สุคันโท

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงเบญญาภา วงค์ยาง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายณัฐดนัย พระพงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงจันทรา ต๊ะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงสุรัสวดี ชีช้าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายทิวัตถ์ กิงก้าน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงเขมรินทร์ วันดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงเกวลิน ธนบัตร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายชนะชัย พรหมเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เวทยายงค์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายวุฒิชัย

เทพหัสดิน  ณ อยุธยา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายกฤษฎา จันทร์เนียม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงอัญชิญฐา สนนิคม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงพิยดา รบชะนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายสุดเขต ตันซือ

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายเจษฎากร ทับทิมอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงธนัชพร คลีแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายจตุรพัช เหมะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงธฤษวรรณ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงสิรินยา จ้องสกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ มนขุนทด

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงสุภัสสรา ผ่องแผ้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายมโนชน์ ทองแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงจุฑามาต ไชยชนะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงทิพย์ธิดา กล้าศึก

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พยุหกฤษ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายวัชพล ธนบัตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงณปภัช ศุภณัฐสัชญา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงจิดาภา ครุฑพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายไกรวิชญ์ พระเลิศแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายชนกชนม์ วันเปรียงเถา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงณัฐศวรา นันทะแสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายดนุสรณ์ ศรีถาวร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายณกัน ภฤศพิสิฐ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงสุภัสสร ผ่องแผ้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงอริสรา ยอดรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๔
นางสาวปริชญา น้อยศรีอยู่ ๒/๓/๒๕๓๖ โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายทัชชกร คอนพิรุณ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายอัครวัฒม์ สุวิวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงนาถนพิน เพียรมาก

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์ตระกูล

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธนกฤต พงษ์ศิริ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๐ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายวิชญะ เวชโภติ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายสาธิต แดงจบ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงพาสนา อำพันกาญจน์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายนาถวัฒน์ หัสโม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายจักรภพ ทาระการ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายกิตติธร เพ็ทลุง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายเจษฎา บุญมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายมานพ กลีบสมุทร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงตวิษา เปลียนวงศ์

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายเจษฎา อินทจินดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายศุภสันห์ สมบูรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายระพีพัฒน์ คงจินดา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายธเนศ โชติกวนิช

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายกรรชัย กาญจนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงสายทิพย์ สัญจร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงนาถตยา มันมณี

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายดิศรณ์ สกลนคร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายอภิวัฒน์ คุ้มวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายประจักษ์ อินทรกำแหง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายภีรเดช นำใจ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงอรนิชชา พรหมขุนทอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายวุฒิชัย พันธ์พลเทพ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธนภัทร ดวงอุมา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายกวิน จันยุเสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายสุทธิราช เมฆสวี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายธนวินทร์ อยู่คง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายสมพร อินทรโยธา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายชนวิทย์ น้อยศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงเอริน ก(พม่า)

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงพรทิพย์ พันมณี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายสมศักดิ

์

เดชอินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงมนัสชนก เรนทร์สถาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายสุรเดช คำระหงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายบุญญศักดิ

์

จันทร์รจนา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มหาฬาร์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพัชรพล มาลัย

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงเพชรไพลิน ต่วนศรีแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายธงชัย ศรีสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายพงศกร สงัดศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายวีระพัฒน์ ฤกษ์เมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายคเณศ นครเสด็จ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงธันยพร กองประดิษฐ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เลือดแดง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ณิศา ตังวงศ์ปกรณ์

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายวีระศักดิ

์

ฤกษ์เมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายก้องภพ ใจดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงพรกนก โกเมศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงชญาภา พัดทรัพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายอภิชาติ ขาวศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายณัฐพงค์ กังแฮ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ วัดทุ่งหงษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายชนากานต์ อินทะเสม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายณัฏฐากรณ์ งานช่วยเกือ

้

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายธนธรณ์ มาตฒิวัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายปาณัสม์ มุจลินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายฑีนธรม์ สงวนศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายนนทกร สนสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายณัฐพัชร์ ช่วยเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายศรัณยพงศ์ ฐิตะฐาน

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายภาณุวิชญ์ รัตนเย็นใจ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายกษิดิพัฑฒิ

์

หงษ์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุพิชชา พันธ์ธร

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์สุวัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงรวิสรา คงสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพาขวัญ พรมนัสวีกุล

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงมนพร จรกลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุชาดา พรหมมา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ เชือมอญ

้

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกชกร วิริยะอุดมกิจ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา วีรเสนีย์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงพรภิมล บุญเอิบ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงวรางคณา ยังอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญทรง

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ อำช่วย

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วนพพา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายธนกฤต ศรีเหมาะ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายทศพร วิริยะอุดมกิจ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายเบญจพล พรมรักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงอรวี เพชรสีขาว

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงธฤษวรรณ ฉิมมณี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงพิชญา อยู่เย็น

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงศลิษา ยอดยา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงจีราพร สังข์มรรทร

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงกาญจนา เจริญอิม

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงเกศิญาภรณ์ สุตราม

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงรวงข้าว โรยสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ตรีสุวรรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงชมพูนุท บุญทวี

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงณิชาภัทร เพียรมาก

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายธนวินท์ ฉิมหนู

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายชนาธิป วิมลศรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายเมธี นพชำนาญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นวลไทย

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงรวิภา พัฒนาภารดี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุธีมา จามพัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายณปภัช สืบจากจุล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายวรพงศ์ สมบุญ

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา อำพาล

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงนฤมล วงศ์ประสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ชอบตรง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงอังคณา เกตุแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงวรัญญา กัลยาณ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายเจษฏากร ณ ทองกุล

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ ภิญโญคม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายบวรภัค พลนาการ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายนฤพนธ์ ปานูต

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงไอยรัตน์ พรมจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงชญาดา สุทธานินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงญาณิศา พลกำจร

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายปรมัตถ์ ธนสมบัติวรศิริ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายกสิณชน พูลเสถียร

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายอุสมาน บินร่อหีม

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงแอลจรินทร์ ภูมิสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงอัญชิสา สินวิสัย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไกรนาจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงอมริศา กาลพัฒน์

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายมนัสวิน โพธิศรี

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ นิลประดับ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายเตชสิทธิ

์

เนียมรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ โลหะวัชรานนท์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายนภัสกร รัตนเทพี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๑ เด็กหญิงกาญจน์พัชญ์
พันธ์เล็ก

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายอธิวัฒน์ ภู่ทอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์มงคล

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงชนัญชิดา เมืองรืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชชา จีนคำ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ฤกษ์มี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายธีรเดช แซ่ลิม

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายพุฒิเทพ คงทน

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายคมกฤษณ์ ทองคำ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายสราวุฒิ นาคสังข์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายพงศกร เรืองดำ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงศุภากร เศรษฐสกุลชัย

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงศิรินญา พลอาชีพ

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญยิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายปยะภัทร ฟุงขจร

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายกฤชพล น่วมอนงค์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายมีรัก รสทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายอธิคม สุขแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงศุภิสรา ปราบพล

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๔ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายสิทิวัส พงษ์ประดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายปรีชา ทรงสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายวสุพล ธรรมการะ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ดีแท้

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายธีรภัทร โลพิศ

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงณัฐรัตน์ เถินบุรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงพิรดา หีดนาคราม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงพิมพ์กนก ไทรทอง

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงกัญญภัทร ปรีชาธนสร

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงนาเซีย ปทาน

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงพรรษมน จิตรกวี

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงนคร

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายธนันธร โทนใหญ่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายมงคล รอดเสน

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุพรรณษา เกตุพิมล

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายอลงกฤต เหล่างาม

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายนัธทวัฒน์ ใจกว้าง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายธนดล กุวลัยรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายสุธิปรัก ชยนวกุล

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายณัฏฐนันท์ แดงแท้

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พรหมหาญ

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายวรวิชญ์ ทองนำเพ็ญ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์ศรีนาค

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงพรหมพร แสงราม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายธนกร เปยมวิลัย

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงพิชญธิดา เรืองศรี

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายรังสิมันตุ์ คำระหง ษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายรฐนนท์ พุ่มศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายกิตติพิชญ์ กัลปหา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายวีรภัทธ ธรรมรังษี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายฤทธิไกร สมเทพ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายวชิรวิทย์ รอดบุญคง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงกมลวรรณ นิสสภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายกอบกาญ พันธ์พฤกษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายภูมินทร์ ผลพฤกษา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงธารวิมล สุขเอมโอช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงจิตรานันท์ ขีทอง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายวัชรพล ภิญโญยิง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ไล้

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายวัฒนศักดิ

์

สายัณห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงกนกกานต์ เวณรอบทิศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงภัครินทร์ มหิทธิ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายจักรกฤษฏ์ จิตรเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงสุชาดา บุญเติม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ นิลสถิตย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายสุรธัช พงษ์เสม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายชาคริต วิชาสด

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายพิชชานันท์ เรืองจันทร์

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงกชพร รัตนภักดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงจิรภัทร ชัยสังข์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายอัครวินท์ วิบูรย์หิรัญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายกฤตเมธ แปนจุลศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายชนันกร มาตรวิรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายทัชช เพชรมณี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายรชานนท์ เทพนรินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงปรารถนา พลชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายศุภกฤต โชติมณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายกิตติภัทร พรหมภินันท์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงจิณห์นิภาห์ เวียงชัยภูมิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๑
นางสาวสุพรรษา เพชรพลอย

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๒
นางสาวณภัสวรรณ ศิลปเสวต

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๓
นางสาวทิพาวรรณ บุญรอด

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๔
นางสาวจันทิมา สมศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๕
นางสาวจุฑารัตน์ แดงสุกใส

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๖
นางสาวณัฐธิดา สุวพัฒน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๗
นางสาวมณฑา พลคณา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๘
นางสาวอมิตา กรแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๘๙๙
นางสาวอรพรรณ ผิวสุวรรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๐
นางสาวกนกวรรณ มงคลนาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๑
นางสาวสุกัลยา ปรีชาไว

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๒
นางสาวอริสรา ศรีสังกาศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๓
นางสาวณัฐกฤตา ยศสิงห์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๔
นางสาวพัชรีภรณ์ ฤกษ์ผล

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๕
นางสาวศิริวรรณ บวรศุภศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๖
นางสาวฐานียา ยูมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๗
นางสาวสุภัสสรา กรดสุวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๘
นางสาวสุภาวดี ปนลออ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๐๙
นางสาวอรปรียา ศิริศร

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๐
นางสาวกนกวรรณ ไกรวิลาศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๑
นางสาวเกตมณี ทองมาก

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๒
นางสาวชนิกานต์ รัตนราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๓
นางสาวนัฐญา เนียมสุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๔
นางสาวภัชริดา มัทมิฬ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๕
นางสาวชัชชกร ทัตธนัชกันต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

นิยม
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๗
นางสาวอภิญญา ไทยปฐมพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๘
นางสาววิภาดา สินสัจธรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๑๙
นางสาวกาญจนา สันหวัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงกนกพร เรืองรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๑
นางสาวพรทิพย์ สุพันโท  กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๒
นางสาวอารีรัตน์ ยังยืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๓
นายวีระยุทธ์ ระลึกเย็น  กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๔
นางสาวลลิดา พิณวานิช

๐๓/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๕
นางสาวเบ็ญจมาศ เฟองกลัด

๒๘/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายพรพิชัย กาญจนนิยม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายพีรภาส ทองรืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายอมรเทพ คงสุวรรณ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงจาริยา สุขนิรันดร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงฐิติมา สมพงษ์ทมิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงนำฝน รุ่งสุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ธรรมณี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

จีนจิว

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายธีระวุฒิ เสือทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายประจักษ์ ส่งศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกาญจนา แก้วมณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงจันทมณี แพทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัชราภรณ์ ศรีแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายจักรพันธ์ สุดภักดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงณัฐชยา แย้มสกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา มูลทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงรุ่งสุดา ธรรมโร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายณัฐนรินทร์ แต่งเลียน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๕
นายณัฐวัตร ขำอนันต์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงนนทิชา ชำนาญเพชร

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"

วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงระวิวรรณ อินทรสุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงศันสนีย์ ยิมอนันต์

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายวัชรชัย ยิมอนันต์

้

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักณ์ แดงรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สุกานนท์

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงเมทนี พวงนิล

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายสถาพร สนสานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายชยพัทธ์ บุญเชิด

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงธนิฏฐา แย้มทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมหาด

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงอังคณา นาคสังข์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงอังคณา สุกานนท์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๕๙
นายพงษ์ศักดิ

์

กิติราช
๗/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๐
นางสาวเขมิกา ศิลาอ่อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๑
นางสาวศุภตรา เพ็งทะลุง

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๒
นายขจรศักดิ

์

ดวงสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฐพงศ์ พวงสว่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๔
นางพัศวรรณ คงสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๕
นางสาวนภัสวรรณ แก้วหล้า

๐๘/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๖
นายอภิวัฒน์ บุญเอือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๗
นางสาวธัญชนก ยังมณี

๑๖/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๘
นางสาวอาภรณ์ศิริ ลิปกรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๖๙
นายกิตติพงศ์ ยิมฤทธิ

้ ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๐
นางสาวนันทกาญจน์ วงสุวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๓

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๑
นายทรงพล พัฒนสมบัติ

๓๑/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงอภิสรา โชติสุวรรณวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๓
นายฐิรพรรษ ประโลมรัมย์

๐๑/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๔
นายบรรเลง จุลถาวร

๒๙/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๕
นายวรวุฒิ ยมศิริ

๑๑/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงรัฐนันท์ ศิวิลัย

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงชยากร สุวรรณจินดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงบุษยมาศ ชูสำราญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานคง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงนิรดา เกิดสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงกรวรรณ บุญแดง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายจิรยุทธ์ เพชรนิล

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายนิรมิตร เกตุจุมพล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยเดช

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุวรรณดี ศรีศิลป

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงวรรณวิมล ลานสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายจิรพงศ์ คงประพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงนันทิยา ศรีซ้อน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงวันวิษา ศรีปาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงพลอยเพชร โอฬาร์ชน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายสิทธิพร รวดเร็ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงพิมพิกา อ่อนวันสี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายณัฐพงศ์ พรมแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงนวรัตน์ ชมอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายนันทพัฒน์ เปยะจักร์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เหมือนสุวรรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายยศวัฒน์ เหล่าบุญกล่อม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายศิรวิทย์ วงศ์ยีสาร

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายธนภูมิ รัตนทองมา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายปญญากร จันทร์ประดิษฐ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ อนันต์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพรชนก สมทรง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายภูวดล เรืองวารี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พินจิต

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงชลธิชา แซ่ด่าน

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงมนัสวี ชุ่มติง

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงนันท์นภัส รอดสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายสุทธิชาติ คำสุข

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายธีรภัทร ฉิมหาด

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงปทิตตา ศรีทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ นาคมุสิก

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงมุทิตา อินคล้าย

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงปุณยนุช ผึงผดุง

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายพัฒธพงศ์ พวงมาลัย

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงอัฐภิญญา สีหาบัน

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายกิตติธัช ตังอัน

้ ้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายสรวิศ สุขเกิด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายพรสวรรค์ พุกฒพุฒ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงปยะพัชร เซ่งบุญตัน

๋

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายวรภัทร ปองทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงฐิฏิตรา เกือเพชร

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงสุภาวดี พรหมสงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ระยับศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายนนทกาญจน์ ชมชาตรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายนนทนันท์ ชมชาตรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงเขมจิรา จันทรมณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่โค้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายวุฒิชัย โถวสกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงสวรินทร์ ขุนพรหม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสิริมา จันทร์สวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายกฤติน ร่าหมาน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายกฤติธี ดิษฐ์นวล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายเกษม พงศ์เพชรประยูร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายจุลจักร นุ้ยสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายชยธร รักมุณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ว่องเจิดจรัส

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงฉวี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายณัทณัฐพงศ์ จันทรสนธิ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายณิชาภัทร ศิริเมร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายธรรมพจน์ บุญทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายภูเบศร์ ทองภูเบศร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายภูมิภัทร ขุนไล

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายวีรสิทธิ

์

ฉิมสะอาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายศิวกร แก้วใจดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายศิวัช หนูนาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงจุฑามาศ บรรลือ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ภัทรสิทธิรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงโชติกา ตันติศิริวัฒนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์แก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงนรกมล สังข์เงิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วนก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงผกามาศ มิตรกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แสงขาว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีภูเก็ต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สุขหรรษา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงศิริ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงอารยา เพชรมุณี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายคณกฤษณ์ ฤทธิโสม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายเจษฎา ฉิมหาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายชยานันต์ วารีศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายณัฐชนน ยอดหนู

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายพีรณัฐ สือมโนธรรม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายศศิศ ถือทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายสุเมธี ปานโรจน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายอุกฤษณ์ เพ็ชรรอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงชนัฎฎา โสมขันเงิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงชลธิชา ไชยยศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงชามาวีร์ ทรัพย์เจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงฐิติมา หีตหัวมาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงปรัชญาภา เทพณรงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงพรธิตา บุตรวาทิตย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพัชราพร เพิมผล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ิอินทรสุวรรณ

ื

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงมนฑกานต์ กองสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงมาทินี โรยนรินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุกานดา สุขนิรันดร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายกรพงศพัศ กรเพชร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายกรภัทร์ สมพิศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ ราษฎร์เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายณัฐพงษ์ แท่นแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายพงศ์พัศกร กรเพชร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายภาณุพงษ์ เจียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายภูมิไท สุวรรณเนาว์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายรณกฤต สุวรรณโณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ชุณพิมพานนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงกมลชนก เจริญตัว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงขวัญพิชชา ศักดิทอง

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงคีตนาฎ กรุดทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงชนากานต์ ทองรืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงชลดา สุวรรณจ่าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงเซราฟน

ศรันยา บันเดลิเอร์ ๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงณหทัย คชสีห์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงณัฐสิมา นาคสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงณัฐากาญจน์ บุญชู

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงธัญสินี พลารชุน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงธีร์จุฑา พลารชุน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงนงนภัส เทสพิทักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงนวพรรษ จิวบุญสร้าง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงนิตย์รดี รักษาวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงปทมาพร ทองดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภาสภิรมย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ภักดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวัชรพร ชูประยูร

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์พรหม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงสรณ์สิริ มณีนวล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงเหม่หลิง

๋

ตัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายกฤตพจน์ เครือจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายธนภูมิ ดำอุดม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายนันทพงศ์ หลิมวัฒนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายนิธิพัฒน์ เพ็งมาก

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายบรรดาศักดิ

์

เพชรแหลมนำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มีสถิตย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายปริญญา เจียะสถิตย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายภคิน ทองชำนาญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายศิลปชัย มณีโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายสุภัทรชัย เพ็งแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายสุวิทัส สุวรรณอำภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงกมลมาลย์ ชาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ นาคสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๐ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เพชรสนธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงณัฐชนันท์ หนูนวล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงณัฐชยา หนอกกระโทก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ผลสอาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงตรีทิพย์ ธนบัตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงธนวรรณ ภู่ขวัญเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงภัทราพร ชำนาญการ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงสกาวใจ มีเดชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงสไบทอง แย้มน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงสุธีมนต์ เหล่าบัณฑิต
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงสุพิชชา เพชรนิล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงอริยา อบแพทย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายณัฐดนัย มณีนวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายนันทนัช มณีนวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายสหรัฐ ขวัญราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงชนิกา หม้อแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร แดงชนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงนันทิรา บุญมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงปยธิดา สุปนตี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมวารี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพชรนาบอน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงสิริชล นิยมทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายโกเมส กลับมาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายธนกร ใจหาญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ บุญสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายวุฒิชัย สุดภักดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรหมราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงชมพูนุท แช่มช้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงนวพร ทองสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงรัญชิดา ดวงจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงสุชานาถ พัฒน์ทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อรุณรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงอุไรรัตน์ คำภิระ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายกฤตภาส วิมลรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายกฤษฎา แก้วสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขำอนันต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายจีรวุฑฒ์ มณีกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายจีรเวฑย์ มณีกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายสหฤทธิ

์

อวยพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายสายชล ธรรมไพบูลย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ กลินธานี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายจันทิมา สุทธานี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงดวงพร โรยนรินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงดารารัตน์ รอดภัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงปณิตา เศวตสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายเกริกศักดิ

์

อินทรภักดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายชยพล พุทธรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายธนดล นุ้ยบ้านด่าน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายธีรเกียรติ พูลชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายพรหมมินทร์ แสงประดิษฐ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายวีรภัทร นิลสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายศิลปกร จันทราม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายศุภณัฐ บุญติน

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายอดิเทพ ทองพิทักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ ขำพิทักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงชนาภัทร ทองรืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ยอดอุดม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีติง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงปริมสิญา พรหมขจร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงปยธิดา เพชรนาบอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๔ / ๑๒๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงปยะดา วิชาชาญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงพรลภัส จำปาจวบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงพราวสินี จันทร์นพรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงวรัญญา ศักด์แสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงศรัญญา นาเลิง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายชัยมงคล นาคแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายภากร สะเดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงธนนงค์ พิชัยรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงนราเกตน์ เทพสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรลอย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงลักขณา นนทสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงวรัญญา ว่องวิเชียร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงวรัทยา ประกอบปราณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายเทพาธิป นุ้ยบ้านด่าน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงเกศินี สุดใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงจณิสตา เบ็ญจพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เอกพจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงภัทรฤทัย แก้วแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงสหรัตน์ หีดนาคราม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงอริสา ศรีวิเชียร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายณพพล ดวงประทุม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายณัฐสุด์พล ศรีสุบัติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายธีรภัทร สุดสวาสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายนนทกานต์ เล่งระบำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายปฏิพล พรมศักดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายภูริช ไชยเดช

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายวรรณกิตติ

์

มยาเศรษฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายสุทธิรักษ์ กิมจันทร์

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงกนัณญา แก้วนาบอน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงขวัญฤดี เนือแก้ว

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ภักดีพิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงชฎาพร ฉิมหาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงชนมน สมคะเน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ด้วงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงปญญพร วิศิษฏ์รัฐพงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงพรรณภัทษา อ่อนวิมล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่นทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงเมธาวี จันทร์มณี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงรินรดา โอบอ้อม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงวีรวรรณ คุณมัน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงศศิธิดา ฤทธิรงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงสิริกร สุดใจดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงอัจฉริยา ช่วยสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายกฤษดากร นิธิมณีรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายณัฐพนธ์ แก้วแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายนราธร คงสมุทร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายวงศพัทธ์ มณีบางกา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายวีระพงศ์ บูรณะเทพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงกิตติมา โรยสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นันทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร พรหมสถิตย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี การุณสิต
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงบัญจรัตน์ ย้อยบุญมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สังห่อ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงปนัดดา เกิดสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงพรพิมล ปานปากสระ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงสุพพัตรา อ้นทองสุก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี แซ่อึง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงอรวรรณ ยังพลขันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๓๙

นายธรรมศักดิ

์

อรพันธุ์เศรษฐ์
๒๕/๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๐
นายชาติ เปลียนพิทักษ์

่

๒๑/๑/๒๕๑๐
เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๑

นายอภิเดช ทับแก้ว
๑๙/๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๒

นายสุทธิศักดิ

์ ์

แสงเพิง
๑๓/๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๓

นายมังกร ทองพิทักษ์
๑๙/๖/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๔

นายพงศกร แสงทอง ๖/๑/๒๕๔๐ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๕

นายอรุณ มาตรสถิตย์
๒๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๖

นายดำรงศักดิ

์

ปุยผล
๓/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๗

นายปฏิภาณ เกล็ดจีน
๑๐/๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๘

นายภานุพงษ์ มีสติ

๑๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๔๙

นายอรุณ แกะประจัน
๒๕/๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๐
นายไพฑูรย์ ประมูลจะโก

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๑

นางสาวพรเพ็ญ ยุติมิตร
๑๙/๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๒

นางสาวเจนจิรา ประมวลพิมพ์
๒๐/๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๓

นางสาวธัญญพร สุภานนท์
๑๖/๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๔

นางสาวนิภาพร องอาจ

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๕

นางสาวพัชรินทร์ นิลจันทร์
๒๔/๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๖

นางสาวกรณิการ์ ไชยวิเชียร
๑๘/๗/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๗

นางสาวเรวดี พรหมหาญ
๒๘/๘/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๘

นางสาวอมราวดี ฤทธิพรัด
๒๐/๕/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๕๙

นางเดือนเต็ม จันทร์ทอง
๒๖/๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๐
นางสาวสุนณีย์ บัวแก้ว

๒๐/๓/๒๕๒๕
เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๑

นางสาววรรณระตี แก้วแดง
๑๔/๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๒

นางสาวอนุชิตา ไทยทวี

๒๘/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๓

นางสาวพรพรรณ พรหมประดิษฐ์
๑๕/๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๔

นางสาวศิริพร พลสุวรรณ ๘/๗/๒๕๓๘ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๕

นางสาวอรษา พลเยียม

่

๗/๖/๒๕๓๘ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๖

นางสาวอัญมา จุลยุเสน
๒๑/๕/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๗

นางสาวรัตนา กอมาตย์
๑๓/๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๘

นางสาวศิริรัตน์ สดถาวร

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๖๙

นางสาวพิมพ์พิไล จูดเดช

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๐
นางสาวกัลยา เซ่งเจริญ ๑/๙/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๑

นางสาวอัญชลี โหลยา ๓๐/๕/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๒
นางสาวประภาวรรณ ธรรมเศวตร

๑๘/๑/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๓

นางสาวมินตรา ร่มวิเชียร
๑๒/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายนรภัทร นวลศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายสาครินทร์ เมืองมณี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงอินทิรา ณ ระนอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไหมทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงเสาวรส มะหมัดเหม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายทินภัทร เพชรดำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายภัทรพงษ์ ณ  ระนอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายอนันโชค วริทยา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เพชรา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงภัทรภร สุวรรณแย้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายกฤษฎา แดงหนองหิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จันทร์ทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวลพลับ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายปฏิภาณ สุขสำราญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายปยะราช จูงไทย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายเมธี สิงห์นุกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายปฏิภาณ แก้วภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายอภิชาติ จันทร์สุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายสิงหา ถนนทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงดวงกมล นามนก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายทวีพงษ์ จำเดิม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายไพรสณฑ์ ทรงศักดิสถาพร

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๖

นางสาวสุนทรียา ขุนอินขาว
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๗

นายกิติชัย เพชรประสงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๘

นายจักรรินทร์ กงแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๒๙๙

นายณัฐพล หนูชนะภัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๐
นายธนโชติ ประเทียบอินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวสุนทราภรณ์ ขุนอินขาว

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๒
นายฐิติวัสส์ แย้มน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๓
นายภานุมาส ชูฝายคลอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๔
นางสาวอำพัน กลันสถิตย์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาวอนงค์นาฏ ตรีชุม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๖
นายกฤติมุข ใจดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขุนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๘
นางสาวกนกพร ดำสมอ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๐๙
นางสาวศิริวิภา มุสิกลัด

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวโสธิตา วิชัยดิษฐ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๑

นายทักษ์ดนัย จุ้ยนคร
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๒

นายธีรพงศ์ ทับแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๓

นายนวพล พรมมัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๔

นายธนภัทร สุวรรณกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๕

นางสาวกมลนัทธ์ สมเพชร
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๖

นางสาวธัญธิชา เพ็ชรสิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๗

นายธีรภัทร์ ทองอยู่
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๘

นางสาวกนกพร บัวคำโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๑๙

นางสาวศุกร์ธิตา ด้วงทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๐
นายจิรกิตติ

์

จันทร์ศิริ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๑

นางสาวเขมิกา ทองซุ่ย
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๒

นางสาวรุ่งสินี วัฒนสุพงศ์พร
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงศิราณี พูลพุฒ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงสรรพศิริ แช่มละออ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสมโภชน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายอนุสรณ์ ชูวัจนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพชรประสงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงเกษกนก บุญสิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๒๙

นายพันธการ ชูสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุพรรณี เกตุกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ พาหุนนท์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายวสันต์ กลันสถิตย์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

โลหิตรักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงปานวรรณ ฟองเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา คงปาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ รัตนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๗

นายธีรพงค์ สงละออ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๘

นายปพน โรยสุวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๓๙

นายพงษ์ศิริ ชิราพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๐
นางสาวกนกพร สุวรรรณกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๑

นายบุญญฤทธิ

์

หนูนิล
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๒

นายวงศกร ชืนชม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๓

นายณรงค์ศักดิ

์

พุ่มคล้าย
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๔

นางสาวสุธิตา มณีนวล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายกฤชพล บัวชุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายจุลจักร ชำนาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายพัชรพล ทองนาค
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงกรวิภา เกือสกุล

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา แจ่มน่าน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงชนัญญา บุญสนอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงชิดชนก สอนทวี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงชุติภา แสงแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงณัฐฑริกา หีดชะนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงปยาพัชร จำศีล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงวรินธร พัฒน์ทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงศิริพร ไกรสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงสิราวรรณ สุขศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มะโนธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสโรชา รัตนะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงสไบทิพย์ แย้มน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงเบญจพรรณ พราหมณี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงเสาวรัตน์ ขวัญชาช
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายธณุวัฒน์ ศักดิรักษ์

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีคง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายภูวดล คงจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายสฤษดิ

์

ชัยภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

คชไพร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

กุลสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายอายุวัต ธรรมรักษา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายโสภณวิชช์ มณีรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงกิตติกา เฟชรแบน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงจันทิรา รวดเร็ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ช้างอินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงธัญชนก กาญจนรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงํธันยพร เข็มขาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงนนทิชา ฤทธิโสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงวิภาวี ชูนิล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชูบ้านนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงศยามล สุวรรณเนาว์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงศรัลยนันท์ ครึมค้างพลู

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงศศิธร ทองยุทธ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุภาวดี แน่นอุดร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุภิชญา แซ่จิว

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงอธิชาพร องอาจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ อ้นสุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

เพ็ชรจุ้ย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายธนธร ศรีสมโภชน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายนพพร เจียมวิจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๐ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายบูรพา เก่งนอก

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จินาทิพย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายวชิรวิทย์ วงศ์ไชยา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายวรวิศร์ มัทมิฬ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายอภิวันทร์ สุวรรณภัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงกัญญาภัค เหรียญทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงกุลจิรา คนคล่อง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงพิมพ์พิไล สงอักษร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงศิริมาศ สุวรรณเนาว์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงสกุณี สุวรรณมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงสุนิสา ชูมี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสุพรรณษา วรรณศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอัญชนา พาคำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรหมประทีป
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายชินวัฒน์ โคเกิด

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธนบดี จันทร์คูเมือง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายนิติธร เขียวอุดม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายพนมกร สมมุติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายพุทธศักดิ

์

เขียวอุดม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายศวัส ปาละวัยวุฒิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายสรยุทธ สุวรรณศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงจริยา ช่วยบำรุง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงธนัญชนก สุดบางกา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงลีลาวดี ทองคำวัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงอรทัย พัฒหาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายชญานนท์ นาคสังข์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายทนงชัย สุปนตี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายธนกร วรรณวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายธนกฤต ทองเสมียน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

มีชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายนันทชัย วงษ์กาญจนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสุวรรณ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชุมพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย ทับแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รักกมล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๑ / ๑๒๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงจุไรรัตน์ จันทร์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เจียพานิช
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงสุนิสา พิมพ์ดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงอดิศา ชูขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงขวัญใจ ง่วนภูเก็ต
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายวิวัฒน์ คล้ายคลิง

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายภานุพงษ์ คล้ายอุดม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ รอดปงหวาน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคสด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงชิตชนก นิลเสถียร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงวลีรัตน์ พรหมศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงกมลชนก ใจจุน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงแพรทิพย์ ชุมบุญเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงศศิชา บัวไชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงธนาภา แดงตะโก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงจิดาภา จินาเพ็ญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงอรปรียา ผะกาแย้ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงสวรินทร์ พริมแก้ว

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สารกิจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายอนิรุทธ์ ใจห้าว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายธนากร นิลเดชา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายวรปรัชญ์ เนาวรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายณัฐชนนท์ นุชธานี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ช่วงชู
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์ษาราช

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงอาภาวรรณ อ้นสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงปริฉัตร จันทวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงธนพร อรุณรักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงศิรประภา พงศาปาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงชนิษฐา แซ่ด่าน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงจันจิรา เจริญคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงปณฑรีย์ ศรทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ ทองนพภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงภัทราวดี ดวงสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๒ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงไอลดา เสนีย์ยุทธ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงปรียานันท์ อุตรกะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายชินณพัฒน์ สีตะสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายสิทธิพล เรืองธารา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายกันตนพ เสวกฉิม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายศดานันท์ ยิงสมบัติ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายนันทกร สิงคณะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายธนกฤต ยวญเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายจักรพงศ์ ศรีตะวัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ เอียดบางหยี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงอาริยา เจียมวิจิตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร ชุมภูทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงเมทินี ใสโสภณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๓ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
เถาทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายชลธาร ไหมปาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายวรวุฒิ ขาวอรุณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ พรมจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์เจือ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โรยสุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายบุลวัชร มะหมัดเหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายศุภณัฐ จันทบำรุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงนุสรา แสนบอโด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงเมริษา เนาว์สุด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พระเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงวันวิสา ถาวรวัฒน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงสุธีธิดา ลิมปกาญจน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยมโชติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงจิราพรรณ บุญยรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงกชกร สินทุกข์

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงสโรชา อรชุน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงวรรณพร ปานเถือน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุธาศิณี สาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ทองพิทักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงกิตติยา สุขเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงนันทวดี เพชรโยธิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงปพิชญา นันชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงศลิษา ชีวะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายกฤษกร เย็นบ้านควน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงณัชชารีย์ รัตนราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงชลธิชา คชเศษ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงอลิษา แก้วมงคล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงพัชราภา บุตรอำคา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงพรพิรุณห์ รูปสวย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงฐิติชญา อัชจาทร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภูวนารถ พุมมานนทชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายธัญนพ นาคนิยม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงอนัลธีรา ปานคง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงฉันทิศาพร พัฒแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ มีแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายศิวกร ประเทียบอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายนพธีรา พรหมนิมิตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายศักดินนท์ ธาดาจร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงสุธารัตน์ พรหมวิจิตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงพรรษกร พยอมบน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายชินวัตน์ อุดหนุน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงปารวี เสือช่อ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงชนันภรณ์ รักษายศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงวนิดา นาคฉายา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายไตรภพ เอือชาติ

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายภูวดล เงาศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายชุติพงศ์ อ่อนจร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายธีระ สิทธิสมบูรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญผล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงศิริมล วงศ์พิพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ชูนวลศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงสิรินันท์ ศรีนวน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายวิโรจน์ สุขดารา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายธีรภัทร ศรีแผ้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงสุพัชรษร คลีบำรุง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สุวรรณภพ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายนพรัตน์ เพชรมัด

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายการัณย์ ทองเรนทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุญเฮง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงกนกพร นวมอารีย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายสราวุธ คงจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงณัฐพร ไกรทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กชายชนันพงศ์ พัฒนสินทวีโชติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ รวดเร็ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงทิตยา เย็นบางสพาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายภูวดล โสพล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายปณิธิ สุจริตสามัญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ รวดเร็ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายกฤษตินันท์ อินทรโชติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายพลพล ธรรมณี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายธนกร เย็นสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงณัฐพร เย็นสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายศุภกฤษ์ เกตุมณี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงนันทนัช ช่วยสุ่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายกิตติธัช อยู่แคล้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายวสุพล เพ็งจุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงศศิวรรณ ฉิมสอาด

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายชัชนนท์ ตังสุกุล

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายพงศกรณ์ เนตรใจบุญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงกัญญพิชญา ด้วงรอด

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ กันหา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายเกริกฤทธิฺ์ ทิพย์ฤกษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณจินดา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงกุสุมา ภาสภิรมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ โตพุนพิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงกมลชนก จ่าเมือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพีรพล รัตนาภรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงอรพินทร์ จินดาธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงรัชนีกร เสนหวาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายสมรักษ์ ชูฤกษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงสุรภิญญา พันสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงญาดาวดี พรหมขจร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงพินาภรณ์ พรมเพ็ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายปรัชญา จันทร์นคร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงอุมากร อินทวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายอัครวินทร์ ชูทะเล

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กชายยศพล อินทรีย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงณิชารีย์ วิรวนิช
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายนัฐภูมิ ถึงชุมพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายจุลจักร ตากกระโทก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงนญาดา ยมโชติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายจิรทีปต์ คูณกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายธนกร ยอดหนู
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายกันติวิชญ์ ทองหัตถา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายภูผา ชนมนัส
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงชฎาพร ชัยสิทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงพัชรพร ปฐมพรหมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายจีรวัฒน์ จุลถาวร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงกนกวลัย ฤทธิเดช

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายปรีดียาทร พวงบุปผา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงกรนันท์ รุ่งสุวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงปฐมาวดี สุขอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชัยจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายชญานนท์ นาคอุดม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงนิชานันท์ มานพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๐ เด็กชายกอร์ปกาญจน์
ชุมน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงจารุภา ไชยเดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายลัทธพล หีดศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาลุการาม วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายสุทธิภัทร จันทร์สอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาลุการาม วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๔

นายสนธยา สุขเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านพังเหา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงปริชาติ มากทุ่งแร่
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายภูผา เวหาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงณภัทร เพิกทิม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายสิรวิท ทวิชศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายชัยณรงค์ ฉิมภารี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายพัชรพล สิทธิปกรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี พรหมเรือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงสุริยาพร ชูบิดา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายธวัชชัย เพ็ชร์ชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายธีช์ธวัช ไชยงาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จันทร์ตระกูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ คงทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายสิทธิโชค ชูฝายคลอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ การะเกษ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเกิด
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายรุ่งตะวัน สุกใส
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายณัฐกานต์ สถาพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายนิตินัย แก้ววิลัยวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายกฤตยุชญ์ เชือวงษ์

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ตุ้มม้วง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายนิรเชตร์ คงเทพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายจักรกฤษ พรมเดช
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ วชิระศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายคุณากร เรืองศิลป

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายชาญธิษณ์ เกตุแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายรชฏ รักทีพึง

่ ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายภัทราวุธ เปลียวเทพ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายเกรียงไกร ปานพิศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายวิริทธ์พล แก้วยศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายวรันธร เสือเพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุนิษา แก้วนาบอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา เรืองช่วย
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงศรีไพร หนาแน่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงชนากานต์ ลิมเซ็ง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คงคล้าย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายอภิรัตร ทองมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายชัยสิทธิ ศรีสุบัติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายกุลธร ฤทธิโสม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงสุพรรณี มาลี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงศรุตา นาคพรหม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายศิลปณรา นำเพชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงเนตรนภา นำเพชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงแตงโม -

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ เกินเหลือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายวงประวิช อบแพทย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงลลิตา แซ่จิว

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงนพรัตน์ แจ้งเสด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายวีรพล จงจิตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ปลอดสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงกชมน พินิจโคกกรวด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงชิรานี แก้วเกลียง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงมาลินี มยาเศรษฐ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงนครินทร์ ออตเล่ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายณัฐพล ม่วงศิริกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุมลฑา แซ่แต้
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายศุภนัฐ ชิราพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายตันติกร ไชยประดิษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงนิตยา ไชยประดิษฐ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงนิภาพร ชูเลข
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายอนันต์ ชูเลข
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายธีระวัฒน์ บุญทวี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ชูแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายณัฐนนท์ ชุมบุญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายอนุชา ดวนใหญ่
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายธนวินท์ สุขศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๓

นางสาวกรรณิการ์ หีตศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๔

นางสาวทิพวัลย์ ปลักปลา

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร วารี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายธีรวินท์ นุ้ยรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายชนกานต์ อินทับ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงจีรวรรณ ชาวตลาด
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ สนิทลุน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงศิวพร บัวเอียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงชุติมา อินทร์น้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองหลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พันเนียม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงขนิษฐา เรืองศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงเอิร์น พนมไพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายภูริชวิน บุตรดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายไชยวัฒน์ มาตรเลียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงณัฏฐธยาน์ ด้วงทิพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงอันธิกา กิตติมานุวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายกฤษณะ เพชรประพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายไพโรจน์ สิงห์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ วิชัยดิษฐ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงพรสุดา บูลย์พิษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๔

นางสาวสุพรรษา พุ่มคล้าย
๒๙/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายพงศ์ศิริ ชูนาคนวล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายทัตพงศ์ เมืองรามัญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ วีระวงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายชยธร จันทรมณี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายชยทัต จันทรมณี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงปยมาภรณ์ ศรีธานี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เยาว์ยัง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายวิภู ธานีสอน
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายจักรพงศ์ พุ่มจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงวารุณีย์ มานะ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายชาญชัย สิมมาลา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายมงคล ไพคำนาม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายจิรยุทธ ยอดสุดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายธีรภัทธ มากทุ่งแร่
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ บุดดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงประภาศิริ แพงปานคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๑
นางอนงค์พร สิทธิจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ เมฆกรกด

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศักดิแสง

์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายปุณณเมธ กิงนำฉ่า

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายธนภัทร จันทร์เสงียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายพนมยงค์ ยอดพลู

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงอรอุมา ชืนบาน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายกฤตภัศ ดอกดวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายกฤตนัน ดอกดวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงณัฐธวดี เหลาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงสุนิสา กาญจนสงคราม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายธุวานนท์ เปยมจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายกนกนัย แก้วจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วัดพูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายพศุตม์ วงศ์ศรีจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงปนมณี หนูทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงพรไพลิน เพ็ชรวิสูตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายพงศกร พลสนอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายภูเบศวร์ แก้วกลัน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีนวลลัง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายอานนท์ สิงห์ลอ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงกัญญา ปูสีแสงอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงพรพนา กำลังดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขาวมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงสุภาพร ไชยภักดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชูพล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พรหมเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายจักรภัทร ชุ่มติง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายสราวุธ รวดเร็ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายสุราษฎร์ ช่วยนคร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายเอธัต แซ่เหง่า
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงจันทนิภา ไชยพูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงจารุพันธ์ แสงอรุณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา วิไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงณัชชา ธุระสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงทอฝน จันทร์เอียด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงพรธิดา แก้วรอด
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงพรรณิภา วงศ์สุนทร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงพุธมล ยังชู

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงยุวรรณดา กาญจนรุ่ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงลัดดา ศรีแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงวาริษา ชฎาทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงอนิดา ฝอยทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงอัจฉรียา พัลละทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงอัญชิสา คำทองแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายกฤษติกร นวลเศษ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ วงค์ชาวนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงจริญญา ยมสุขขี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ธงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงปรารถนา ตันสุ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แพ่งแปน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายประภัส ชูยาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สีกิม

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงปวีณา ดำเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงมานิตา สังข์ดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงสุธิศา แก้วกลัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายชาคริต แย้มแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายนพดล พุ่มโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงจิตติมา ฤทธิซือ

์ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เสมอแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายวีรชาติ แย้มชะยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงสูง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงอทิตยา ไชยชนะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายวรพจน์ ปริงหาดยาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายวรัญู เสงียมทรัพย์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายปวิตร มุ่งแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ปานสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา นาคทองคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๑ เด็กหญิงสุวรรณอำพร
แซ่ตัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูพระแสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ชูรัตนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงนัทกาญจน์ ธรรมนารักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงสุจิตรา เมศนิคม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายภูมิ เพชรทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงณัสสุดา ขำสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายนภัสรพี พรหมน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงศิริภรณ์ นาคสังข์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายอดิสรณ์ ทวนประชุม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พิณเอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุจะพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงดลนภา เจริญชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงผกามาส ทองหลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายวิศวชัย มูณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา วรพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พลพุทธ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงสุภาวดี มาณะเดช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงอมลวรรณ โพยประโคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายอาทิตย์ ขำแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงนิตยา จันทร์ชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงศศิธร ภูมิไชยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายปฐมพงศ์ แก้วกลัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงศลิษา เรืองจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงประกายดาว บุญลือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงณิชกานต์ เสือทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงมานิตา มาณะเดช
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงกัตติมาส หีดฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายถิรพล ศรีราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
ผลสด

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงสุธิดา ศิริจิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายวุฒิชัย สมประดิษฐ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายภูริณัฐ ช่วยคงมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายสหรัฐ ทองสวี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงสิรินาถ พักผ่อง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายยศธร เลือนประไพ

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงชนัญชิดา อวยพร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงสุนิสา รืนรวย

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายภัทราวุธ สะบายใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายวัชเรนทร์ โพธิไพโรจน์

์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ นำจิตรตรง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายสรวิชญ์ นิลอุปถัมภ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงรติมา ศรีสิทธิยานนท์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี จันทร์ตรี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายพิรเยศ ถึงเสียบญวน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ สอนสงคราม
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายเจษฎากร เพชรเจริญ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรคีรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายณัฐกิตต์ กู้ตระกูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายณัฐพนธ์ กู้ตระกูล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงวราพร คงมุสิก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงพฤตินันท์ นาคนิยม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงจอมขวัญ พร้อมสกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ รวบดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายนวนนท์ ทองหลังสวน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายฐิติกร ชังช่างเรือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงรติรส รอดภัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงวรารภรณ์ สวนผลไม้
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายณัฐพล เหมะ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายธนิสร วงศ์สว่างศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลดอนหวาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายภีรนัย เม้งหินติว

้ ๋

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายอชิระ สอนนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงเกสรา ล่องหลง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงวนาลี ปานพิมพ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายอรรถพงษ์ ชนะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายอนันดา ชัยประภา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคศิริ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงศิริพร ทับเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายอติชาต ผลพฤกษา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงชัชนัน ทองคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงภัทรวดี สวาสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายพลวัฒน์ ทองโคตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๓ / ๑๒๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายดนุพล วงศ์สุวัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะงุ้น วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

วงศ์ทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงชุติมา คงรุ่ง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงสไบทิพย์ สมนึก
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงอัญชิษฐา จุมพิลา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี สมนึก

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายรัชนาท ทองดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายอนุชา นพรัตน์เขต
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายเกตุณรงค์ เต็มแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายธีรเดช บุญคอย
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ปรุงธัญญพฤกษ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายศิวกร รัตนศิลา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายอรัญ บุญยก
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายปรินทร์ แขวงเมฆ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงอินทิรา รุ่มรวย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงศราวดี ซัวเซ่งอี

่ ่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายสุริยา พรหมบางญวน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงเบญจพร หิรัญวดี
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงกิตติกานต์ เหล่าสุข
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายศุภกานต์ ใจสะอาด
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ แทนกุดเรือ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองขำ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงนิพานัน สุตจิตจูล
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ น้อยประเทศ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายอภิชาติ ทักษิณ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงณาณิศา ฆารวาวแวว

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงศิโรธร สงอุปกร
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงอภิษฎา ต้นกันยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายธนภัทร แซ่พ่าน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงวิยาดา หนูพรหมจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายนพพร ทินแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายธีรวัสส์ ทัพสงค์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายจิรพัส นพรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายภาณุรุจ เกวิรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงภารวี วงศ์จีน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายวิริยะ ธงศรี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายนราชัย ขุนภิบาล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายสมทรัพย์ จันทขันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงฟาสวย สอนวิสัย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขจบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายติณณภพ ฉงวน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ พรหมม่วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วพงัน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายธราเทพ ขาวสำอางค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงปยะธิดา เกษแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงนภาพร กาลปกษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๑

นางสาวชลดา ปุริสัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๒

นางสาววราภรณ์ โคกเกษม
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๓

นางเสาวรส ดวงเนตร
๑๕/๐๔/๒๕๓๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๔

นายวราคม วิเชียรนรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๕

นางสาวพรกมล ศิลปา
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๖

นางสาวสุกัญญา เปลียวปลอด

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๗

นายกัลตพล เช้าวันดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๘

นายธัมณรัชฆ์ นุตเวช
๒๖/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๘๙๙

นายภานุพงศ์ ศรีลังเคียะ
๑๐/๐๕/๒๕๓๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๐
นางรัชนี นเรนทราช

๒๙/๐๘/๒๕๐๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๑
นางสาวศรีสุดา รุกเขต

๒๒/๐๘/๒๕๑๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๒
นางสาวสุรี ชาญณรงค์

๐๘/๘/๒๕๒๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๓
นางอรปภาพัชร์ ยังสุข

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พรมมาตย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายปญญา ผลพฤกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายทรงศักดิ

์

มากสวี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงกัญธิมา จันทร์ช่วง

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควน วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงวริศรา พรหมน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควน วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายธันวา แสนคำนึง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายบุญส่ง ภู่ขันเงิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายศุภสัณฑ์ สุภาพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ คงประจำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงณัฐวดี หมืนศรี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ มีนาโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๕ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงปาริชาต ล่องหลง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายจักรพงษ์ ถำทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายจารุวัฒน์ สุกรมัจฉา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายชาญวิทย์ พงษ์ทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ ตระหง่าน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ โตตัง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายวุฒิชัย ทวยนาค
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หมืนราช

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

แย้มศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายเสน่ห์ ทับเนียม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงทิวาพร ปานบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงรุจิรา กันสการ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงภาสินี พลัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงจีราพร คงแสงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงกฤษญา นวนใจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายทีปกรณ์ ถอนโพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายสนธยา สุวรรณรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๒

นายศักดิธัช เพชรกระจาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๓

นางสาวดวงใจ ชูแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๔

นางสาวอมราวดี ถึงเสียบญวน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๕

นายนิติพนธ์ ขาวนาขา
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงเนตรนภัส รัตนภา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายศิรวิทย์ ขนอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี เย็นใจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ยะสะพัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทินแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ สุขยิรัญ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายฐานันดร พะคะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายจักรพันธ์ วงศ์สุวัฒน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงนพวรรณ คนซือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงวราพร พิมลรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงอนันตญา ทองดี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหรียง

่

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงประภัสภรณ์ ลาวสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหรียง

่

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงภัทรลภา ปลอดขันเงิน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหรียง

่

วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายนฤเบศร์ มุสาโรนา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายพิภพภัทร สารีเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายศิวัช สุขขี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงเกศินี ปญญา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงรุ่งนภา อ่อนทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายพงศธร นาควิสัย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายกฤติเทพ คงแสงแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงจิราพร โภชนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงโสรญา แสงสุรินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายทศพร ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายพิษณุ พลอาษา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงญาโณทัย เพชรสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงธารินทร์ กลินสุม

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงมาริษา ชายใหม่
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายพัสกร บุญพะเนียด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายภูวดล คงประจำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายภูชิต วงศ์วิทยะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงพรกนก ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงพรไพลิน จันทร์ช่วง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงอังสณา วัชรินทรสาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ เพชรหน่าย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายวุฒิชัย ดวงใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายกิตติธัช โสรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงนภัสสร ศรีสมัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ลาภาพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายธนวรรธ์ เพ็ชรจำรัส
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรรักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายศรราม เจ้ยทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายนัธสิทธิ แก้วบังตู
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายเกษม แสนเสน่ห์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงปลิตา แก้ววิเชียร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายปอง เตสา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายภานุกร ปุนจุบัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงธวัลพร พัฒคายน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงทิพวรรณ อินทะจักร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงอุมาพร พันธ์บุบผา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๗ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงจันทิมา ชัยสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงณัฐกมล บุดดีวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทวฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วัดควน  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายสิทธินนท์ พ่วงศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายธีรเทพ ทองสงฆ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายอมรเทพ คุ่ยกันทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงกรกมล เกียรตินอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วประสิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงปวีณา อินทรกำแหง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงผการัตน์ อาจหาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายกฤชนันต์ โอดพุก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงจันทิมา พรหมน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ คณะพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงภานุชนาฏ ช่วยเต็ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงสุวิชญา เรืององอาจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงอารยา แดงละอุ่น

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายธีรพล แซ่เฉิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงณัฐนิฌา จันทร์สน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายพัสวี แก้ววิมล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายกฤษฏา เนินพลับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงจีราพร เอือชาติ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๖
นางสาวเฟองฟา ปองเรือ

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายณัฐพล คนตรง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายอนพัทย์ สุขแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายโชติศักดิ

์

ยังสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงเกตน์ณิกา มีศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ เมธสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายสุติพล พ่วงแม่กลอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายพงศกร นิยมคง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พินิจเกสร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายประสงค์ ถึงเสียบญวน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงธิดาวรรณ ยังสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงอนุสสรา พัดแบน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงพรสินี จันยุเสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายยศตินันท์ พรหมเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายกวิน ชัยณรงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงกฤตพร พลารชุน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ยิมละม้าย

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายชัยธวัช ตึกกว้าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายนราฐิติพงษ์ ปานสกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายณัฐนนท์ ทองจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงจิตติมา ทองจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงภัทรธิดา อินทรโม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายพัฒนภูมิ ภูมิระวิ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเขาล้าน วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงวรัญญา ยังสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีคง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายกฤตเมธ ลักษณาโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายจิรภัทร พรหมขุนทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พัดแบน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงณัฐวดี นักรำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายธนากร ถึงเสียบญวน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ รุ่งแจ้ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายเนติธร ศรีปน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายพุฒิพงษ์ ไพเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงรุ่งนภา มันคง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงวาฬุลี นิลทสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายอภิวิชญ์ ใยนิรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายธวัชชัย ช่วยสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ธนเชวงวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงภาวิณี ชัยรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายภูวฤทธิ

์

บุญเกิด
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายวันชัย อารีชนม์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายศรนรินทร์ บุญส่ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายสุทัศน์ ชนะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายอัครพล สถาพรนุวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงดวงเพ็ญ นิลพัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงแพรวา เทียนไทย

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สกุลปกษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายณัฐดนัย รุ่งแจ้ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๕๙ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายโชคทวี จันทร์เพ็งเพ็ญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โมงขุนทด

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงขนิมมาศ ไหมพรหม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายจิรานุวัฒน์ อำพาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายคงศักดิ

์

เพชรรักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายภูธเนศ เดชนุกูล

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงจิรฐา รักสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายดนุพล บุญนาค

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายธีระเดช ชุมปดชา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงสุภาวดี รุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงกชกร พรหมมุณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายปฏฐวิกรณ์ วุฒิวงศ์งาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายณฐพัฒน์ ภัทรวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงศุภักษร ยันตะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร เหล็กเพชร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายดนัย อินยวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงธนกาญจน์ โกกิฬา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงพิชาพรรณ ดุมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงวิริยา แสงประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงจารุกัญญ์ บุญมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายปวิตร วรรณะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงเกศกนก ภัทรวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ศรีเพ็ชรแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงปนทอง หีดฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงบุญชนกม์ อุ่ยจรัส

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงธีรนาถ ปานจินดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายสิทธิเดช เสนียุทธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายพสิษฐ์ กุลบุตร ๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายภัทรดนัย พันธศิริ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทะโส

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงณิฐิกาน สีเงินยวง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงวรกาญจน์ กุนแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงอรจิรา ขนอม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายภาคิน ศรีเตชะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกัลยาณี จันทร์เหล็ก

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๐ เด็กหญิงจันทรลักษณ์
จันทร์เหล็ก

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงโชษิตา งิวไธสง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงนุชรดี สัทธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงปาลิตา โคนาหาญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงวรรณิดา ศรีทองกุล

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงสิริกร เสนนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงอารยา พรมลุน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายสรศักดิ

์

คลีเกษร

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงจีรัสยา อ้นหวล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายทักษ์ดนัย นาแซง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี วัดเทพประดิษฐาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายธีระเดช ศรีละโคตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายวทัญู ธรรมเสนา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายกิตติทัต ร่วมขยาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายณัฐพล หอมลาภ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายชยังกูร หงษ์ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายภูมิพัฒ สมยัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงสุธิรัตน์ ทองสวี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงจุฑานันท์ แก้วนาค

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงขวัญกมล ซ้ายดำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงสุฑาศิณี กาลปกษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงวรัทยา สินสุภา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ตรีพิมล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงณัฐวิภา ทิพย์แสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายจีรพงษ์ จิตทะเน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงชนิกานต์ พิมพาแปน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
วัดเทพประดิษฐาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สินเสวก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายเสฏฐภัคค์ วังทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายณัฐนันท์ ออกรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงกมลชนก นุ่นแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงสาลินี รักจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงมลฤดี สินตา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงหงสาวดี หนูนบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กรังพานิช
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงสุนิดา โพธิวิเศษ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงวิภา จันทร์สมบัติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงสุวรรณสินธ์ อินทร์กงลาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายพิชิต ฤทธิรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายนนทกร เทพมาลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทิพย์กรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงนัฐมล นุ้ยมาก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายธนาวุฒิ ฤกษ์ประดิษฐ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงกาญ แก้วมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ตุ้งฉาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูศิลป
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายยศภัทร ยังกิว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายสุกฤษฏิ์

์

เจริญแพทย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สินทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงกันจต์ณภัส ภุมรินทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กชายวิชาญ ศักดิเพชร

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงดวงใจ ไชยจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายอัครวิทย์ ลิขิต

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายสหรัฐ หนูนบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายณัฐพล คล้ายแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงปนิตา วิมลศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

คุ้มรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ จันทา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน จินตาคม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายกิตติธัช แซ่ตัง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายหฤษฎ์ ปจฉิมมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายชาญชัย จินตาคม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงชมพูนุท บ่อคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายธนิสร จันทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายอภินัน คำมะลิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๕

นายภาราฎา แก้ววารี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายวรวุฒิ ช่างไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายธัชพล สถิตย์สร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

วงศ์น้อย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๕๙

นางสาวอรอุมา รามราช
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๐
นายอภิสิทธิ

์

ชูสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายจิรกฤต ทองคำชุม
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๒

นายชลกันต์ อักษรไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๓

นายธนกฤต เพ็ชรคีรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๔

นายฤทธิชัย หมืนแก้ว

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๕

นายสิงหา ถนอมชนม์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๖

นางสาวกนกวรรณ พรหมดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๗

นางสาวชุติมา สุขพล
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๘

นางสาวณัฐชยา คงดารา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๖๙

นางสาวณัฐธิดา สิทธิราม
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๐
นางสาวธัญริกา สมขุน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๑

นางสาวธันยพร แสวงรุจิธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๒

นางสาวธิดารัตน์ เขียวทัพ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๓

นางสาวนลินี เอาไชย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๔

นางสาวปยฐิฎา ปองศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๕

นางสาวปยธิดา สมนายัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๖

นางสาวพนิดา แสงสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๗

นางสาววราภรณ์ พหลโยธิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๘

นางสาวศิริพร บุญมาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๗๙

นางสาวศิริมา แสงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๐
นางสาวอณัญญา เพชรดำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๑

นางสาวอรญา ขาวชำนาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๒

นายชนภัทร เขาทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๓

นายธีรศักดิ

์

อุทิศวัฒนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๔

นายสรวัฒน์ บุญเพ็ชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๕

นางสาวจารุวรรณ มาอยู่ดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๖

นางสาวธิดารัตน์ ปราบมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๗

นางสาวปยานันท์ คุดอ้น
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๘

นางสาวพรรวษา จิตประสงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๘๙

นางสาวศตพร เทียนแท้
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๐
นางสาวสิรภัทร จันทร์ทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๑

นางสาวเอราวัณ ส่งถึง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๒

นายกฤษฎา ไทยนุกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๓

นายกิตติพงศ์ ฉิมเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขวดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายนันทศักดิ

์

ปานทองทา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๖

นายวรากร หิรันรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายวิศิษฎ์ บัญญัติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๘

นายสุรศักดิ

์

ชะนะแรง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๑๙๙
นางสาวกนกกาญจน์ ชนะฮวด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๐
นางสาวชนิดา คีรีสันติกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงทิพย์มาศ ตะโจคง

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงธันจิรา กลินอ่อน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๓
นางสาวพิยะดา แก้วเจริญสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงรวิวรรณ บึงไกร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงสายรุ้ง ผันผล

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๖
นางสาวสุกัญญา วงศ์แก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๗
นางสาวอารยา สุวรรณสินชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๘
นายกฤษฎา ศรีสุทิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๐๙
นายกันตพล หมุนสนิท

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๐
นายคณากร มีกุศล

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายจุฑาชัย พินทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๒

นายต้นตระการณ์ ประภัยวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายนันทชัย แจกสินธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๔

นายภาคิน ทีรัก

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๕

นายวรวิช อำกอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๖

นายสรวิศ มีณรงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๗

นายอมรินทร์ พลาหล
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๘

นายอัษฎาณ์ ชูสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๑๙

นางสาวกัลยกร เวทยายงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๐
นางสาวธัญวรรณ แก้ววารี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๑

นางสาวปาริสา กลินอ่อน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงพรพิมล ฉิมระฆัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๓

นางสาวพรพิมล มีศิลป
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๔

นางสาวสุดารัตน์ นิลปานกัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๕

นางสาวสุชัญญา พลยมมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๖

นางสาวภัทราภรณ์

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๗

นางสาวกัลยารัตน์ ดวงไข
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๘

นางสาวกันธิชา ขันจันทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๒๙

นางสาวณัฐชยา ศุภซือสงวน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๐
นางสาวมัณฑิตา ศรีใส

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สร้างการนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๒

นายพจนันท์ ประสิทธิสัชฌุกร

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๓

นางสาวกัญญาวีร์ สุขประดิษฐ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๔

นางสาวนิตติยา ญวนพลาการ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๕
นางสาวนินดานันทร์ พันธศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๖

นางสาวพรพิมล ชังช่างเรือ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๗

นางสาวอุมาพร เอกวรรณัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๘

นายนำโชค แต้ชูตระกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๓๙

นางสาวธารทิพย์ บุญสู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๐
นางสาวนรีรัตน์ ภู่บึงพร้าว

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๑

นางสาวบัณฑิตา ขวัญเพชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๒

นางสาวพรทิพา สัจจะสังข์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๓

นางสาวพรรณศร สมบุญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๔

นางสาวภิริญาพร วรรณวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๕

นางสาววิภาดา วัฒนพลังกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๖

นายกชกร เสนเผือก
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๗

นายเกรียงไกร เมฆศิลปสถิตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายนทีวัฒนา เทือกกอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๔๙

นายภัทชรพล เดือนฉาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงจรรยพร จิตรเหลือ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๑

นางสาวชุติรัตน์ พรหมเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๒

นางสาวธนพร เต็มศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๓

นางสาวนาถนิภา เยาวยัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๔

นางสาวเบญจมาศ นุ้ยมาก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๕

นางสาวพรพิมล ชัยสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๖

นางสาวพรพิมล ประเสริฐชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๗

นางสาวรุจิรางค์ แสนนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๘

นางสาวสุชานาถ หนูสม
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๕๙

นางสาวสุณิสา ศรีอัมพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๐
นางสาวสุปวีณ์ แก้ววารี

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๑

นางสาวอัญชิสา รามราช
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๒

นายชยุทธ มะลิชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๓

นายณัฐพล ผันผล
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๔

นายธนวัฒน์ ทะวงษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๕

นายธีรเมธ กูลเกือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๖

นายสิทธิชัย หวังสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๗

นางสาวกมลชนก เพวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๘

นางสาวเกศกนก เดชสุรินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๖๙

นางสาวชาลินี รอดสิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๐
นางสาวธารารัตน์ บุญชู

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๑

นางสาวปทมาศ ชาติภิรมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๒

นางสาวภัทราวาดี แก้วประสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๓

นางสาวรัตติกาล ชูวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๔

นางสาววรรษมล โพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๕

นางสาวศรมณี นาคสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๖

นางสาวสงกรานต์ แถมพิทักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๗

นางสาวสุภาวดี ชนะแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๘

นายเกียรติศักดิ

์

อังกุลศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๗๙

นายจิรยุทธ ยังปกษี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๐
นายชัยญาสิทธิ

์

เพชรมณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๑

นายนภัทร สมบัติชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายพงศกร รอดทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๓

นายพงศธร รอดทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๔

นายมาตุภูมิ มาชัยภูมิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๕

นายวรรณลภย์ วรรณนิยม
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๖

นายวีรภัทร หะรังศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๗

นายศิวดล กล่อมเอียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๘

นายสิทธิชัย โชติวงศ์ษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๘๙

นายอาชัญ เพชรเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๐
นางสาวจิดาภา หลังมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๑

นางสาวจุฑามาศ มีสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๒

นางสาวชนิตา ไขระวี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงนันติตา ฐานะกาญจน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๔

นางสาวเพ็ญศิริ เนตรฐา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๕

นางสาววราภรณ์ พงษ์เก่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๖

นางสาวสุชัญญา เพชรเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๗

นางสาวสุดารัตน์ สายกลับ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๘

นางสาวสุทาพร ใจซือ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๒๙๙

นางสาวสุภาวดี พงศาวดาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๖ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๐
นางสาวอรพรรณ ศรีศาสนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๑
นายอำนาจ แสนวรรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๒
นางสาวกันธิชา พนัสนาชี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๓
นางสาวปภาวี ศรีปาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๔
นางสาวพนิตพิชา รองมาลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๕
นายอนุพงศ์ ขาวสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๖
นางสาวประภัสรา สุทาทัต

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๗
นางสาวจิรพัชร ศรีนาค

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๘
นางสาวฐิติมา เอียมไกรทอง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๐๙
นายบุณวัทน์ แจ่มบรรจง

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๐
นายเอกราช ฉิมทับ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๑

นายปญญพนต์ สีมาเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๒

นางสาววันเพ็ญ บุญโก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๓

นายทวีโชค พินิจพันธุ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๔

นายคมกฤช กุศลประคอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๕

นางสาวมณฑิตา สุวรรณโรจน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๖

นางสาวกาญจนา ตรงแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๗

นางสาวชุติมา รอดสิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๘

นางสาวนภัสสร เพชรแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๑๙

นางสาวภัทรวดี เทพดนตรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๐
นางสาวเมรินทร์ดา

วรานนทร์ไพบูลย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๑

นางสาวแววตา ก๋งมี
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๒

นางสาวขนิษฐา มีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๓

นางสาวศิรภัสสร บุตรทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๔

นายปวริศร อินทร์แก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๕

นายอนุสรณ์ แสงอรุณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๖

นายณัฐพนธ์ สายัณต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๗

นายภาคภูมิ นนทิกร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๘

นางสาวทัศนีย์ สำมณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๒๙

นางสาววรรณพร ชมแดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๐
นายพิศณุ แสงกรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๑

นายพันธกานต์ แก้ววิเศษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๒

นายกิตติพงษ์ ชิตสะกูล
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๓

นางสาวโชติกา อยู่มา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๔

นางสาวสุภัสสร จรโส
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๕

นางสาวปรียาภรณ์ แซ่ลิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๖

นางสาววราทิพย์ รามแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๗

นายกฤตพจน์ จันทับ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๘

นางสาวเจนจิรา ศรีวรรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๓๙

นางสาววรรณวิสา บัวอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๐
นางสาวทิพวรรณ อำมาตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๑

นางสาวศศิธร ดีทองหลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๒

นายปรเมษฐ์ ยศตะโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๓

นางสาวสิริกานต์ ขาวเกลียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๔

นางสาวจณิสตา อาสารณะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๕

นางสาวเพียงตะวัน แสวงนอก
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายณัฐ จันทร์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายวิชชากร วิสาละ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายสิทธิชัย นุชเนียม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงเกษมณี รอดดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงนลินนิภา สกุลบัวศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายมนต์ชัย ซกจิตัน

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายชินกฤต ศรีนาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ ปนชะนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายณัฐวรรธน์ พ่อครวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายปรัฐพงศ์ ผุดวรรณา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงรุจาภา ฉิมระฆัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายศิริพงษ์ จันทร์สนิท
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงศิตางค์ สมสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายพรภวิษย์ ใยบัวทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ เกตุรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กชายธนธร แสงปานแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงสุรีรัตนา ยนปลัดยศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายปยะกูร โพธิม่วง

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงสุธาสินี สังคุ้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายภูมิ เดชอวยพรวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายชินกร มิลาวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงพัฒนวดี ศรีสุเทพหิรัญญา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายรัชพล สุโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายภาณุพงศ์ อินทร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงปุณยาพร แย้มเยือน

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงปณณธร หนูสะพลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงปาริชาต ชูกลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงสุชาวลี ปรางน้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงภัทรพร ชาญพลรบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายจิรภัทร นพมิตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กชายสาโรช ผันผล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายยุคนธร อายุยืน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงธารารัตน์ นุ้ยมาก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงสิตานัน เยาวยัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงชาลิสา บุญทวี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงญาตาวี สุวรรณา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงปยาพัชร บุรีเดช
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงรพีภัทร สนใจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เสานคร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กิมจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยิมศรี

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงอรพินท์ จันทดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงศิริมา แสงศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ ฝอยกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงรัตติกาล เกตุนวล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงภวิษย์พร คงแดง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายทรงเกียรติ นพคุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา ชืนแก้ว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ บัญญัติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงนันท์นภัส เสือจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายกฤษดา รานไพร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แขวงรถ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายสรวิชญ์ แขวงรถ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายนครินทร์ นวลศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายณัฐนน ดำภูผา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงปนลดา รองมาลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ ทองประทุม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายพันธาวุธ กรีไกรนุช

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายสิทธิชัย เพ็ชรไชยา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๖๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุภาวินี เพชรจรัส

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายพีรณัฐ คงดารา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายภาสกร สุขศีรีโภคกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายพงศธร ศิริมาลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี ชุมดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายปฏิยุทธ จันทร์ประเทือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมเทพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงสิรนุช กุศลประคอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายภูริวัฒน์ วัฒนานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงพัชรพร สรรเสริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงปฐมาวดี ชูบ่อฝาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายนพรัตน์ นิสภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงอาภาพร บัวเขียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายชัชนันท์ ฐานะกาญจน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงกรกนก จินทรสุวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มนัสตรง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงจิรพัชร แก้วสุวรรณ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงเบญจมาศ พิมพ์ทอง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงทิพธัญญา ชูชมกลิน

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงวันธนา อินทะโก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงวริษา คล้ายอักษร
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงศุภานิช แซ่อ๋อง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงสาธินี พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงเขมจิรา ชุ่มปุระ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พร้อมรัตนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฮกทน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงสุนิษา เสนาการ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงสว่าง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงรัตติกา รังกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายธนาวุฒิ วงค์สวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงรัชดา อินพรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงผกามาศ สว่างศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงนภา แก้วแสงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายอภินันท์ วงษ์สีแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายทรงยศ สุวรรณวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายสุวัฒน์ บุญพิทักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงจารุมน ศักดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายรุ่งเรือง หอกประสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงศิรัญญา อ่อนรอด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายรัชภูมิ เปลียนแปลง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายอนุวัต อังศุภานิช
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงเกวลิน ชมเชย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงจิราพร จันทรวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงฐิติวรรณ ลือชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงชลธิชา วงค์คำพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงปยมน ศรีวาลัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงพัชรพร เกาะเครือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงจิดาภา สุขใส
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงณิชา ทับแพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายจักรพรรดิ เงินพุ่มพวง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายอรรถการ วิเศษศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

วิเศษศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนอินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายกิตติภณ มากเต
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงอริยา โพธิปาน

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสนธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงจุฑาทิตย์ นาคมรกฏ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงศรีวิชยี หวังผล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สุโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงวรัญญา เยาวเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงจรรยพร แก้วยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงณัฐริษา ทองพานิช

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ ขาวสอาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายนิมนต์ บุญพิทักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงพิยดา แคล่วคล่อง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๑ เด็กหญิงศศิประภาพร
องอาจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายชุติวัต นาคมณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงชุติมา เหมเวช
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กชายวัชรพล สินสมบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีวาลัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายณัฐพล อินทสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วเหลียมทอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายนนทรัตน์ ถินวงศ์เกลอ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายณัฐดนัย แนบชิด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผุดโรย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายกฤษฎา อวะภาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายสรวิศ แนวศรีนาค
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายสถาพร แก้วมณี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายอนาวิล เสริมพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงรุ่งนภา แนบชิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงสริญญา เทียนทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงฐิดาพร สินธนามราพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงณัฎฐพร ทองประทุม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงพรชนัน เทพชุมนุม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ภูวรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ แสงแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงสายใจ บุญพิทักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงรัตน์ชนก วงศ์โชติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงวันดี อ่อนรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงรุ่งนภา จรรภูยา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ชูมณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงนุชจรีย์ เกตุนวล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงอลิษา เสานคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงรัชนก เสงียมศักดิ

่ ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงศุภาวรรณ สุชาติพงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงนภัสสร เสวกจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงยุพาวรรณ แดงสกล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ คำภูมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญพิทักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงธนัชพร ยุติมิตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงศิริพร ปลืมจิตร

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงอารียา แซ่ตัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงนิตยา สิงห์รัมย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงสันต์ฤทัย ลิมเต้

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายวรายุส วิเชียรวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายนพดล ภูวรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายณัฐภัทร สวัสดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายมนตรี บุญอยู่
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายสมชาย บุญโก
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ดอกไม้หอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายธนภัทร ซ้ายชูจีน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายธีรเดช แสนอินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายปยพัทธ์ ภมรนาค

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายธนภัทร แพ่งอินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายภูวดล วันทิฐาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายธนดล ชัยวิสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายปฎิพล ช่วยพัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายศรายุทธ วุฒิยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายณรากร มากประดิษฐ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายศิขริน มากประดิษฐ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายแก้วมณี แย้มสละ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายภูวดล เหลือสืบชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ นวลขนาย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดำคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงปยภรณ์ น้อยนารายณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงพรรณนิภา โตมอญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงฐิติวัลค์ุ คงน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชูทิพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงนพวรรณ ภูวรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงชนม์นิภา ยุติมิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงศิรินทรา มณีรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงวรัญญา แย้มสละ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงสิดาพร ชามโสม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงกาญจนาวดี แทนไทสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงรินรดา ไชยทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๓

นางสาวรินดา มณีรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงสุภาพร สังข์น้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงรัตนา ภูวรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายบุณยกร เมฆนุกูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงนาตยา ชุมเกตุ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายกฤษดา นุภูลกิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อบสิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายกรวิทย์ เพชรทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายวีรภัทร นวลผล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายศรัณย์ พนาลัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายเกรียงไกร อินทร์ช่วย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายธีรนัย หนูมาก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายเกียรติชัย พ่วงจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายณัฐพล บัวสุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายณัฐนนท์ หมวกทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงธันยธร ประหยัดทรัพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงจินตนา เหมาะเจาะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูชนะภัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายสมนึก ทังปราณี

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายธนาธิป สิงห์เดิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายมินทร์ธารา สุวรรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ อวยชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงวาสินี สังฆะนันทร
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงสิริกร ทังปราณี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงนภัสสร บุญรอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงยุวดี บุญพิทักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภมรนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงพนิดา ชิดดุสดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงดวงฤดี ชิดดุสดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๒

นางสาวแฟง เปรมสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายพนมกร สุดสกล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ผกาศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายพงศ์ภัค สินณรงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงสุภัค มีศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายลัทธพล บุญช่วย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงนฤมล นาวาทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายศราธร คงสุทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงชบา ทองลอย

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงปาลิตา ลัทธลาภกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สงทิพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เหมเวช
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๔

นายพงษ์เพชร ศิริประภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๕

นางกาญจนา อรุณโชติ
๓๐/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๖

นางสาวจตุพร ระดาขันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๗

นางสาวจอมใจ จันทร์สิน
๒๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๘

นางสาวจารุวรรณ อินทรนิมิตร
๗/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๘๙
นางสาวณัฐฐ์สุภางค์ พูลศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๐
นางนวรัตน์ ดำคำ

๑๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๑

นางนิตยา นุชหัต
๒๓/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๒

นางสาวบังอร เทียมจันทร์
๗/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๓

นางปยนุช ยิมศรี

้

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๔

นางสาวผกามาศ ทิพย์จักษุ
๓/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๕

นางสาววนิดา บุญชูวงค์
๕/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๖

นางสาวศศิวิมล ซารัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๗

นางสาวิตรี เสาะไธสง
๒๕/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๘

นางสุภาพร บุษยากุล
๗/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๕๙๙

นางสุวรรณา เทพเต็ม
๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๐
นางสาวอมรรัตน์ หาญสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๑
นางสาวอัมภาพร สงเนียม

๕/๐๒/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๒
นางเครือวัลย์ ภักดีเสนา ๕/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงญาติกา เภาจี

๋

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ รักษาภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ จอกลอย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วเกษม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงวิลัยพร ขันทวิเศษ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงฉัฐภรณ์ สุขเสดาะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ พันเพ็ชร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายธนกฤต ชัยวิมล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายพศุฒม์ เพชรอาวุธ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายปารเมศ สิงคะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายสราวุฒิ วรโงน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จงรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายศิริโชค รักษาภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงสรัญชนา เกตุเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงสุวิมล แสงสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายอนุชา วิเศษวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์วิเชียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงจีลานัน ชาวสวน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงอัจฉรา ยิมปลืม

้ ้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สำเภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายธันยบูรณ์ หินลาศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายชัยมงคล ศรีจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาคชู

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงปณณิกา สวาป
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงกฤษณี อ่อนจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๘

นางสาวเอ พักผ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายจักริน ฝนทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงสโรชา อินทรแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายภูวดล เข็มทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายวรากร อยู่เย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เขือนจันทึก

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายรุ่งอรุณ แดงเลือด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายคชานนท์ คำหลาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๖

นายวิชญะ พรมยม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงเกวลิน คงเหลือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงนันทิพร ภัยวิมุติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มชะโก
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ คีรีเขต

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงชนากานต์ จิตรพวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงบงกช เนียมเกิด
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงพัชราภา วรรณศิลป
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์กลม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงอรณิช บ่างวิรุฬห์รักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงจารุมน หัดไทย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงวรนิษฐา มันเหมาะ

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงสุชานรี ดวงภุมเมศร์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงมัลลิยา บรรจง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงสุพิชชา ศรีทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายชลชาสน์ ทองแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงอลิศา นิลเพชร
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายจารุวิทย์ เจียรบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายอชิรญะ พลสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายศักรินทร์ ขำเชย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายศรัณภัทร ศรีทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายธนภัทร เอียมเขียว

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายญาณภัทร ไทยานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายชยานันต์ ศักดิปฏิฐา

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อันประสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บานชืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงจีราภา วรรณประเสริฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญกสิกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงพิมพ์สุภา เพ็ญธิสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงฐิติมา ขยายแย้ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงอรณิชา เต่าทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ขอบเมืองฮาม
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ขอบเมืองฮาม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงศิรประภา พรมสอาด

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ ชูชีพ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายสิริภาส มณีศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทยงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายรังสรรค์ รุ่งช้าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายเกรียติวงศ์ ยิมมงคล

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ศักดิปฏิฐา

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงอารยา แจ่มจำรัส
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงสุวิชญา พุ่มพะเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงอภิรดี ปนะถา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงโสรยา เพชรคีรี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงนภัสสร เกตุทองคำ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงปยาพัชร สมสอน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงอคัมภิวา สงวนนาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงศิรดา คงรัตน์อาภรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๗ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงพิชญาภา ปองกัน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงชญานิศ มิตรมังกร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงอรจิรา อินคาคร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงรัตนมน อินทะเสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
ม่วงภิรมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงณัชภรณ์ ทรายแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงสลินา ดวงกุมเมศร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงอรพัชชา วงษ์จิตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงพิชามญธุ์ มีกุศล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยมาตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงจิราพรรณ กุรีวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายฉัตรดนัย สวัสดิขิง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงนันทิชา อักษรกาญจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงลลิดา อักษรศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ เศลาอนันต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงปณาลี อ่อนรู้ที

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายเจษฎา เนียมสุวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงปนปนัทธ์ กรฐิติระพี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายชนาสิน ร่อนแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายปรวรรตน์ ไทยประดิษฐ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงวิมลศิริ โลพิศ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายชาติพลี แท่นอินทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงพชรพรรณ รัตนพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ วงค์อนันต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงสุนิสา เตชะธีรเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงนรมน จงทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายทะนงศักดิ

์

คำมุงคุณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงอมลวรรณ เตชะวิทย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายศิรวิชญ์ สุพรรณชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงกานต์ชนก กลินชัน

่ ้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญคอย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงดวงกมล หีดชนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงมณทกานต์ คงอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๐
นางสาววัชโรบล มณีรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๒๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงปนัสยา ศักดิปฏิฐา

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชุมโค

วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ บริบูรณ์สุข
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงภัสสร ทองภูเบศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงศันศนีย์ ขยายแย้ม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงบุญรัตน์ ดวงกมล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยศภิรมย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงชญานี จันทร์มณี
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายพงศธร เศลาอนันต์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายธนภัทร คุณขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน มรนัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุตรวัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายสุนทร มังคลาวัน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา พันเอียม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงกมลชนก รัตน์แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงชนกนาถ บุญเหลือ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงอรนลิน ดีคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๗

นางสาวสุภินันท์ กลอยสวาท
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เพ็ชรเทียง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิมพ์โคตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงวิชญาดา แซ่เหล่า

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังช้าง

วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงพิยดา นันตีภา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายวรรธณษิณ สิริเพชรชัยสิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ เสนนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายกานต์ ผิวผาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายธีรภัทร ตาระทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงอรอินทุ์ นิละปะกะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายกิตติกวิน การกิจเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงชุลีพร ช้างเนียม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงยวิษฐา จันทร์แฉล้ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงนำฟา แก้วขวา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงสิริธร ท้าวสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังช้าง
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายญาโณทัย พินันชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายวชิรศักดิ

์

เพชรโสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กหญิงสุนิสา วงค์พินิจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๗๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงอังกอร์ ทองประเสิด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายธนิสร สินทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายภูเบศวร์ ทองอนันต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายศุภชัย นพศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายวรากร โรจนชัชวาล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายณัฐภัทร เสริมวิฑูรย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายเพชรรัตน์ โพธิทอง

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สินทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณ์บุตร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงอุมาพร ฤคดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงสราสินี แก้วเนตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงสโรชา ผ่องแผ้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงศศิณา โพธิคีรี

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงภัทราพร แสงพลอย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงชนม์ธิตา สมสอน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ พรายสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงเอมอร ลาว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส นพศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายเต็ก พม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นาคทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงพรรณภัค เพชรคง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงอภิชญา บริบูรณ์มังษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายกฤติพงษ์ ปานมังคัง

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายศวัสกร สังขรเขต
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายศักดิพล

์

วงษ์สุทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงอรปรียา จวบนก
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลอง วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงฐานันท์ แตงกรด
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงกันต์ฤทัย โคกชู
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงกรรณธิชา สงเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๕

นายชัยอนันต์ คุณทองสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๖

นางสาวตวงพร
บุญหลวงวาณิชย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๗
นางสาวกรรณนิการ์ พูนสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายจักรพันธุ์ พันกรรแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายฉัตรตรา บุตรพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายณัฐพงศ์ เดือนดาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงจันจิรา ศูนย์ดำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงธรา จูมพิลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงปริชญา เชือชะเอม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงพรทิพา ศรีอินทร์สุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงพัชราภา จันตะแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงพิขญาภา ติธาดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงแม้นมาศ ศรีชาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงวรัญญา วันทะวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงวันวิสา คงรัตน์อาภรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงศศิวิมล คงศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงศิรดา แซ่เหง่า

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา บุตรพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ห่อหุ้ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายธัญวิชญ์ จันทร์แก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายนันทวุฒิ บุญลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายปณณธร ตังอรุณ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายพงศภัค การะเกษ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายเบ็น ฮูลส์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บุตรพรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายวีระชัย บัวผัน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายแสนสรวง ศิวิลัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายอดิเทพ พินันชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายอดิศร วงษ์ไทย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายอริย์ธัช พิทักษ์จินดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ หอมโชติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงกัลยา ฮาดนารี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงเกวริน ขจีรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ ไชยวัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงธันวรัตน์ ถาวร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงปริญญาพร ธรรมรักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ดอกไม้จีน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา เทพดนตรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายกันตพงศ์ สังฆพรร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงศิริธร ศรีระพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ภูครองหิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงณัฐวดี สาระพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุรางคนาง เศลาอนันต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงสันธิลา เรืองหิรัญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๒๙
นางสาวพรรณพัสสา บัวล้อม

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๐
นายไกรวิทยา อิมโคกสูง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๑

นายจิรายุทธ พะคะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายจิรายุทธ วงค์ภักดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๓

นายไตรภพ พิลาอาพิษ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๔

นายทินภัทร มุขเมฆ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายปติมากร สีทาบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๖

นายสมัคร แซ่เจียง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๗
นางสาวกานดารัตน์ วันทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๘

นางสาวณัฐนรี ปตเมฆ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๓๙

นางสาวปยาภรณ์ อมรสิริประกิต

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๐
นางสาวพนิดา ประทับกอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๑

นางสาวลลิต แสงอรุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๒

นางสาววันวิสา มีสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๓

นางสาวศรสวรรค์ กิงทอง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๔

นางสาวศิริวรรณ อินทรสะโก
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๕

นางสาวสร้อยทิพย์ นาคำมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๖

นางสาวสุนันทา ทิพย์อักษร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีชลธาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๘

นางสาวอิสรีนา นาคเขียว
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทองแท่ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๐
นายศรัณย์ ตังธรรม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๑

นายอภิสิทธิ

์

เศลาอนันต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงกณกวรรณ หญีตสำรัต

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๓

นางสาวนันทิชา พึงเสือ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๔

นางสาวพรพิมล หวังล้อมกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๕

นางสาวพรฟา ภาสกร
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๖

นางสาวสุภาพร มากยอด
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๗

นางสาวชมพูนุช หญีตสำรัต

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงวรรณกร พึงโต

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๕๙

นางสาวสราลี แทนนาค
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงอริษา ปานเกตุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๑

นางสาวอังคณา เปลียนวงค์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๒

นางสาวอัญมณี ลาภยิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๓

นายคิมหันต์ ประดิษฐ์ผล
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๔

นายจิราภาส โพธิบา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๕

นายจีระวุฒิ โพธิคีรี

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๖

นายบุญศิษกะ ไชยโคตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๗

นายศุภกิตต์ สุโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๘

นายเศรษวัช ชูวัฒนสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๖๙

นายสมปอน วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๐
นางสาวธัญญารัตน์ แน่นดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๑

นางสาวปยาภรณ์ ฐานธานี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๒

นางสาวพจมาน รักธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๓

นางสาวพรทิพา ภูเงินช่อ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๔

นางสาวพัตรธิดา สุภศร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๕

นางสาวสิราวรรณ เวชสุวรรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๖

นางสาวอาทิตยา บุญฮู้
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๗

นายฐานันท์ เย็นสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๘

นายมินทะดา มีใหม่
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายฐิติโชติ เหลืออ้น
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

คำทะสูน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายนรวาณ เทียนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายธนดล เดชทองคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายสุภัทรชัย ชัยพิทักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงพิชญาวี บัวเผียน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงภัครมัย ยมสุขขี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงศิริพร ม่วงรุ่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

ชูรัตนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ รักษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายเอกอนันต์ สิงห์สวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายธนากร เวชพิทักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ เพ็ชรรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายเอกรัช เข็มมณี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายธีรภัทร บุญชูศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงปยดา หมันคง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงพิชชาภา เมืองสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงภัทราพร มุสิกะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงอภิชญา ศรีภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงวรรณนิสา เวชพิทักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงนิลนรี ชินวงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงศศิชา นาคแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายพงศธร วัฒนสมัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา ช่วยสงเคราะห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงเมสิณี ชัยวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงจรัญญา ชนสังเสริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายธันวา ภู่รุ่งเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายวิทวัส นวลจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายศิวกร อินทรปรีดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรประพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงกมลชนก แก้วประสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงรัชนากร

ประทีป ณ ถลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงอรอนงค์ แซ่ตัง

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเอืออารี

้

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายศักดินนท์ สาพิทักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

เกิดสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ย้อยพระจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงนิชกานต์ คำสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๖

นายภิญโญ โสตถิฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายวิรัตน์ สมเขาใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงวิภาดา คงเหล่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงศศิมา ธรรมรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงศิรประภา เวชศาสตร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงอัจจิมา ธรรมซองเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงวริชยา ไกรสร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายสหรัฐ บุญเห้ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายพัฒนา กระมุท
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายอธิวัฒน์ สังขาระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายภูริณัฐ ศรีรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายนราธิป ทองพบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บรรจงช่วย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายสมปราชญ์ กลันแตง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงพัชราภา พุ่มเสนาะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายหัตภรณ์ สินภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายสุพรรณ ชุมประภัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายณัฎวุฒิ ทิพย์เศษ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายอัจฉริยะ สิทธิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ บิสนุม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายชาคริต บุญร่วม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุดทองคง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายปยะณัฐณ์ รัตนพฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงธิติมา สมุทรสาร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงณิชกานต์ หมืนศรี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ปานเปย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงปลายฟา วันทะรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา สนองนารถ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายนิพัทธ มีหาดยาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงเพ็ญธิดา วุฒิจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายกัมปนาท กิจการเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงพิมญาดา ปองแท้
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงนัทธนันท์ ศรีวิสัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงสรวีย์ พงศากุลภัสสรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายเจริญพงษ วงษ์พล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ พัฒน์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายปรมัชฌ์ ปนสวย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงสิริมา แจ่มแจ้ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยชนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายกิติพงษ์ เกตเลขวัต
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายสุทธินันท์ ศรีปตเนตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงนิตยา รวดเร็ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ แก้วผ่อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงพรทิพย์ บุตรพรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปญญา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงเมทินี เหลียมฤดี

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงสิริวรรณ ทองปาน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา จิตภิรมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงอัญชลีวรรณ ขาวหีด

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายกฤชภูมิ สารารัก
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายธีรภัทร ฤกษ์ยาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงจันทิมา หนูวัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี วงค์หงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงอรยา นาคสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงออมสิน ภู่ขันเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายสุวงศกร หอมแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายพงศกร วงศ์สุวัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงศุภิสรา บัวศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงสุธิตา ชุมศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงศิรประภา ฑีฆะบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายพีรพงษ์ ไพรเขียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงกมลชนก คงชล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายบารมี ภิญโญยิง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทพบัญชาพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงกุสุมา มากอำไพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายศักดิชัย

์

คงชล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงปานทิพย์ น้อยจุฬา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายสัมพันธ์ สมขวัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายอภิชาติ วัฒธา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายศรศักดิ

์

พรหมเพ็ญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายจงรักษ์ จันทา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงสุตาภัทร เสตรา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงปญญนันท์ แสงมณี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงกานต์ชนก วงษ์สมัย

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายแคท พม่า
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงพัทธิรา โพสาวัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงสุนิษา นาคสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงอธิชา สัณฐาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงสุนิณฐา สุกรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงวาว่า พม่า
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงศรัณย์พร แซ่โง้ว
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงนิดธิดา ประชุมสงค์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงเยาวมาลย์ ปฏิแพทย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ มุกข์น้อย

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายรณกร คชรินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายวันชนะ ปราชญ์นคร

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายทินภัทร นิลแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายเจษฎา แจ่มจำรัส

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายภูมิรพี สืบเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ไผยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายไพรัลย์ เดชนุกูล

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทศรี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายจิรายุ กอบทวิชินนะ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายสมพร ศรีขำ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายณัฐพล เหลากลม

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายณัฐภัทร ตรุษกรานต์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ จุนเจิม

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงปญชิกา ศิลปเสวตร์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงกัญญานี กิงแก้ว

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงดวงกมล ชะลี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงนพวรรณ แจ่มจำรัส

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงพีระดา สัตยาธร

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงณิชา ธนบัตร

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงพิมพิศา แดงนอก

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ โคกชู

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงโกลัญญา ชิตอักษร

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงนัฐานันท์ เจริญรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงณภัทร ภูมิพัชรากร

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายจิรายุ อินทะนา

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงศุภธิดา พิทักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงปลายนภา ใจเย็น

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายณัฐิวุฒิ สิทธิไชย

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงธัญลดา ห้วยจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงสุพิชฌา หนูน้อย

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงวิชญาดา รอดเกลียง

้

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงธัญชนก ใจแสน

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงสิริวิมล นิลช่วย

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงภรรยา แดงนอก

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๗ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงนวิยา สมสัก

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายนน ทิมมะสอน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ กลอยสวาท

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายนัทธพงศ์ อิทธิยากร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายพุ วงศ์พาบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายสุทธิพร พงศ์สุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงฐิตาพร ศรีแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายอภิชาติ ไพบูลย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงเกศกัญญา ชิดไชโย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงยิม

้

-
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๕
นายธีระพันธ์ เพ็ชรคีรี

๑๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๖
นางสาวปรมาพร บุญศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๗
นางมณฑา อินเกล้า

๒๐/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงปยธิดา ฝายนาฬผล

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทวีพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายชาติชนก ยุทธชนะ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายเพชรดารา คำพาลี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายธนกร แดงสกล

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงชโรชา ชืนแดง

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายสิทธิพล ชาญวารินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงชลิตา โคตรสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงเกษสุมา คร้ามวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงศิริพร เบ้ามนตรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงพรพิมล พรมธุรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ คงขำ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายอดิศร หนูแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา โสมแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายธนากร ล้อมวงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทอดแสน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชัยวิมล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงนิลาวัลย์ เบ่าเล่ง

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ วงค์กลาง

๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายวีระพัฒน์ ชัยชนัน

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงทักษอร บุตรเต

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายภคิน สิงห์สนิท

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๘ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายณภัทร เบ้ามนตรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงอาทิตติยา จันทร์นิตย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงโมณิรัดดา เบ้าทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายกิตตินันท์ รัตนจำนงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ พม่า

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายราชวัติ วันทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงเสาวภาพ มณีแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายโพธิศิวา

์

จรูญศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงนภัสสร ชูเทพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ชูเทพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงจิราพัชร ช่วยดำรงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายกรกช รัตนเทพี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายธนพงศ์ นาครอด

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายพงศ์พณิช เพชรกำเนิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงขวัญริสา พันธุรัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงอทิตยา พลนิล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายเมธาวี กิจจะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายพีรวิชญ์ อินทะเสม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายธันวา ลักขษร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

มงคลปทุมมาวดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดงแท้
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ประพัสสร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ อธิวัฒนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายซอ (พม่า)

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ถือตรง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงวรวรรณ นิมอนงค์

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายกฤติน บุญเพียร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายกฤติพงศ์ พลวารินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายกิตติพิชญ์ พลวารินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายคมน์คณิน หนูทองแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายจิรพัฒน์ คล้ายอักษร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายณัฐนนท์ เรืองหนู

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายณภันดร สังข์ลาโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายเทศ เจนสวัสดิชัย

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายนนท์ปวิธ ไกรเกรอะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๘๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายปตยากร เพ็ชรมุณี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายพงศธร ศรีสด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายภัทรพล ปราชญ์นคร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายภูมิชัย ศรีชัยภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายรติภัทร บัวแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายอชิระ ทองวัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงกัลชญานี เต็มพร้อม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงญานิศา สีดาคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขสมนึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงธัญญารดา พลคณา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บรรณคีรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เทียงธรรม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เกษวิริยะการณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงปพิชญา สุวรรณเนาว์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงปาณิศรา ปยะพัฒนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงปลายฟา ไลอ้อน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงปวีณนุช พุ่มพวง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

องค์ไพบูลย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงรมิตา สุขพาสน์เจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงวรกมล ใส่ใจดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงวรรณ์อัปสร แก้วมะหิงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงสิรภัทร เพิมศิริกุล

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายธรณ์ธันย์ พยุหกฤษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายภัทรพงษ์ ฮวบรังสันต์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายธนกฤต รักชุมคง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายกฤตภาส ศักดิกะทาวุธ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายวัชรินทร์ แสวงผล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์วานิช
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายเดชาทัต ยอดรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายปญญาวัฒน์ สถิตย์ละมุ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายปวร แสงรักษาวงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายพีระนันท์ ปราชญ์เปรือง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายคณิศร ศรีชะฎา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายสรวิชญ์ ด้วงปราง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กชายวงศธร พรมเล็ก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงกีรติยา เทียงทัด

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงวริศรา วรรณนิยม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงศิรภัสสร โกกนุต
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงอัญชิสา กรัดทาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงอัจฉริยะ บุญมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงปทิตา พวงมาลัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงชัชชญา คงนวล
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงณัฐนรี บุญรอบทิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงฐิตาพร ปานประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงกุลนันท์ เฉลิมวิทยากุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงณัฐกมล พรหมฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงณิชาภัทร บริสุทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงพิมยดา น้อมนอบ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายคณิศร ชิดไชโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายคริสเตียน เลคเฟ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ดับทุกข์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายณัฐพล วงศ์สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายดลณฤทธิ

์

ชัยชนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กชายธนพล ชาญเชาว์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายธนพล เพ็ชรเวช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายนครินทร์ ชิตรัตฐา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายบัณฑิต วิทยายงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายปฏิภาณ ดาราวลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายพงษ์สธรณ์ ชัยสงคราม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายพิชุตม์ แสงสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายรัชศิษฎ์ ไชยสังข์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายสรวิศ ดำรัสการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายสิทธิชัย ชูช่วย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองเดช
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงจิรัศยา ไทยถาวร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงชนกนันท์ นนทกะตระกูล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงญาณิศา กมลศุภทวี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงณัฐชิสา ทรัพย์มีสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงปยะพร เมืองประสงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงพรชนก สุขเกษม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี วิเศษสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ ชิดดุษดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงภวิษย์พร ผ่องมณี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงเมธาวีย์ เถาเล็ก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงรักษิตา จิตรอำพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงวิชญาพร หมืนวงศ์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงศินีนาฎ รุ่งเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงสรัลพร สมใจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงสุชาดา สุกรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายธนภูมิ อภิวัฑฒะโน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายณรงศ์ศักดิ

์

มีฉิม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายวชิรวิทย์ หนูจุ้ย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายณชพล สักกามาตย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กชายพชรบูล ภูมิสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายอนุชา กุศลวงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายกิตติพศ พันนะการ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายปุลวัชร ทับเคลียว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายไรวินทร์ ส่งแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายชนม์ชนันทร์ ฉิมสะดาด

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายธิติพันธ์ มุสิกรังศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายกลชาญ จันทรส
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายธนภัทร อภิวัฑฒะโน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายนฤเบศร ภู่ขันเงิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายชนพัฒน์ จิตรณรงค์เมธี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ คลองเงิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พันธ์เมฆากุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงดุจตะวัน ศรีสะอาด

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงมธุรส ชูรังสฤษฎิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงณัฐนิชา แสงสว่าง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงแพรวา พรหมพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงโชติกา แสงอุทัศน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงญาณิศา ผลอรัญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ วงศ์ภูสารีย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงเมธิสา สายทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงกนกรดา มาศวิเชียร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงฑิตฐิตา อินนิมิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงธันยพร ศิลพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงบงกช เอียดปู
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงปาเจรา เปรียบปราง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงอนรรฆวี นิลยกานนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายคมชาญ นาประจำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายปวริศร ราชบัณฑิต
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายปรเมศร์ มีแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายอนันตชัย มีชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีชาติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายพงศธร เปยปาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายวราวุฒิ ทิพเบญจะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายพัชรพล พวงสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายวรปรัชญ์ เมืองแดง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายวราวุฒิ คงช่วย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายปฎิภัทร เทพดนตรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายตรีรนันท์ เจียมรจนานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายญาณกร ถัวสวัสดิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายชยานันต์ พูลสิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายสรวิชญ์ หนูพันธ์ขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายอิทธิณัฐ บุญช่วย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงพณิชา แก้วรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา โกฎเพชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงชัชฎาพร ผลรักษา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๕

นางสาวพุทธพร แก้ววิลัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงพณิชา กลีบแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงสุธาศินี แก้ววิจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงณฐพร เหลืองเจษฎากุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงอัญชิษฐา เผือกเนียร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงธนพร เปยมศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นาคบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา มณีรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงอโรชา ทรงธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงอภิชญา คลังศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงชวิศา เพชรประพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี เสนพนัสศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายพัชรินทร์ สุขประวิทย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายกฤษณ์ ชาณนคร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายภัทรพล สังวรกาญจน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายธนบดี จงคุ้มวงศ์สกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายอภิชัย นวลอนงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายโยธวาทิต กาลพัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายบรูณ์พิภพ ศรีภิรมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายกิตติภูมิ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กชายธันยบูรณ์ ชูเยาว์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายภัคพล วิชิตสงคราม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายสุชาครีย์ นวลปง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายเดชาธร เกตุมาลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายชนม์ชนก พลครุธ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อินทรจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงปุญยาพร ทวาโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงรัญศิญา แซ่อือ

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงปยพร สุทธิพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงวิภาวี ปราสาทิกะพันธ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงชุติมา ช่วยเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงภูมิณภัทร

์

อดทน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงพวงผกา จันทรมาศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงภวิกา ลลิตวจีวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงพลอยปภัส ศรีพักตร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงธฤษวรรณ พลวัชรินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงเขมจิรา อู่อรุณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงไปรยา มาตฒิวัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายปรมะ ชิตรัตฐา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายปริญ แดงสกล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ บุญส่งแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายภัทรพล วงศ์ชนะมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายวิศรุต ทองหีด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายปณณวิชญ์ ศักดิแสง

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายธนพัฒน์ แช่มเทศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายภูรินทร์ ชุมนุช

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายสุริยศักดิ

์

เกิดเนตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายธีรเมธ แดงสกล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายวรพล ใยบัวทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายทรงภพ ลิมปสุคนธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายธนาพล อุส่าหพานิช
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายศักดิสรณ์

์

พรหมมาตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงภาพิมล ใจเย็น

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงนันทิตา โคนาบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงโชษิกา จันทร์ตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงโชษิตา จันทร์ตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงอติกานต์ ปุระณะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงชนิษฐา ฤทธิปรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงศุภิสรา อินทร์แก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงณษกร กรดสุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ นุ้ยเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงจิรฐิพร มาวัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงมิรัญตรี เสนาภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงพัฐสุดา ลือชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงณัฐนนท์ สวนกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงพิชญาภา น่วมอนงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงธนัสถา ซังทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายเจตดิลก โชติกวนิช

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เบ่านุวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายภูมิรพี งันบุญศรี

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายกฤตธัช ขนอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงปภาพินน์ งันบุญศรี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายกฤตเมธ นิยมธรรม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงจิตราภา เอียมเขียว

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุภากร เม็คคลีฟ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายคณิศิลป เล็กเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายสฐิพัจ ไกรนาจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายเฉลิมวุฒิ ทองจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยงกำลัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายสิทธิรุจน์ บัววารี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงศศิวรรณ พุ่มกะเนา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายวิธัช นาควิเชียร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายศิรวิทย์ หลักกำจร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงศศิชา โชติดุต
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงภคมนต์ เจริญฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงเบญญสวรส ถาวรมงคล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ จันทร์สวี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงณีรนุช ทองอำพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงณัฐสินี นาคแท้
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายทักษ์ดนัย คำผาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายสรยุทธ ฉิมพลีวัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายณัฐดนัย ดรงวิสุทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงอรกช ผลชะจี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ วงษ์สีดา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงอารีญา ชรินทร์สาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายจิรวัตร สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงชนม์นิภา สุขสำราญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายนิติธร ยิมศรี

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงปณทชา อินทรแหยม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แพรสมบูรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงณัฐกมล กาญจนวิเชียร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงกมลฉัตร กาญจนวิเชียร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงภคพร เดชแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๘ เด็กชายโอลิเวอร์ โรเบิร์ต

ดี เบิร์ก-ธอมัส
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายเขมศักดิ

์

ภักดีโทรกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายกฤษฎา แคล่วคล่อง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายกีรติ เหล่านาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุทธิภัทร ไพถาวร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายธนา นวนละมัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เพ็ชร์ณรงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงธัญญมัย แดงบุญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ขำขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายยศวิน จงศรีวัฒนพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายพัสกร ทันบุรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กหญิงชาลิสา บัวงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายธีร์ธวัช ภู่พร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงปุณยนุช นิมสุวรรณ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ โอพัง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงยลรดา ลิมกิจรุ่งเรือง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายอดิพัท วรรณสาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายชนาธิป กลับสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายกฤตพรต วิชัยดิษฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา เนืองชุมพร

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายชิติพัทธ์ คงษา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ศิลปเสวตร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงณพัชญ์ปภา พาภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายณัฐภัทร ดำเนินยุทธ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงชนิสรา สมเขาใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายนิติวุฒิ มงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายภาคิน เรืองศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงจิณณพัต เกือบุญแก้ว

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงพิชญา พร้อมมูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงชนากานต์ ทองสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงชนัญญา ฉิมเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายวรวิชญ์ จัตวานิช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี นิลเขียว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บริสุทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

งามมะลัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายกิตติทัต เกษมสันติกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายพชร เพชรรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายประเสริฐชัย ปญญาชาญสิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงจิดาภา เพชรกำเนิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายจารุเกียรติ ณ นคร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ พวงจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายระพีพรรณ คล้ายอุดม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์แจ้ง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายชนาธิป ภิรมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงชนัญชิดา เยาวสำลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายศักดิพัฒน์ ยังปกษี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

นุชนิยม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงอังคณา รักษ์เกลียง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี พงษ์สมุทร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี เพ็งบูรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายธนธรณ์ อ่อนลำเนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา ทองโอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

แซ่อึง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยสิทธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายปญญากร จันทร์สุริย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายอติกันต์ สินธวานนท์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ จุลมูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายตรีพัฒน์ พรศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงวรรพร ศรีสุพรรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงญาดา ไทยฉิม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายศุภมิตร เสือทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ประสาร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงปยดา รักษาผล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงนัฐกานต์ ทองดอนน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายภูวดล เบญจกุลรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงสุพิชชา ทองประสม

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายภูเบศร์ สืบถวิลกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายภูวดล หมืนวงศ์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงอินธิราภร บุญคง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายธนพัฒน์ บุญเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ หะรังศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายรัตนหิรัญ ตู้ปยกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงปูริดา เรืองศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ประวิเศษ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงกมลชนก สอนจิตต์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงปยะธิดา สุบงกต
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงภิมลวรรณ ศรีเหรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ บุญสีทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงมัทนา แสวงสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ ฉิมทับ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายกีรติ จันทร์เกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายกวินภพ เพ็งรัตนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายเจษฎา จุ้ยจรรยา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงอภิษฎา สีหะวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายศรายุทธ เกือสกุล

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายวรทนนทน์ แดงละอุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชาวสวนกล้วย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงกุลธิดา จันทนาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กชายคณนันท์ เพ็งยีสน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๗

นายพงศกร คำจันทร์ต๊ะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา สิทธิมณีกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงนันทิพร กิจสุวรรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายชาญณรงค์ สุวัฒน์แก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงผกามาศ ภูมิจันดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงวรรณภา ภูมิจันดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงปวีณ์กร พรหมมิตต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา สุกใส

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงกมลนัทธ์ พวงบุบผา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงวรัญญา หอมจันทึก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๗

นายจุฑาศุภ เหมกรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๘

นางรุ่งนภา เพาะพฤกษา
๑๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๓๙

นายวิฑูร เมืองน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายอภิชัย สุทน

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาค่าย

วัดเขาค่ายเจริญธรรม
 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายณัฐวี คงหวาน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายวีรภัทร ยาเพ็ชร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายสุธิพงศ์ แดงหีต
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายธีระพันธ์ รัตนศรี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายอุษมัน ผ่านสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วแดง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ชูวงศ์วาล
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงสิริยาพร ประจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงวิชชุตา อยู่เจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายภัคธร รัญเวศ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายเทพศิลา สาดา
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายธนพล ฉิมแสง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กชายจันทร โพธินอก

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายทองทัต ทองทำกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๙๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ทุมมา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงสุพิชญา สุวพัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงวณิชชา แก้วมณี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงอริศรา ร่มสนุก
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงภาวิณี สุโขยะชัย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงสุธิดา คงทอง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ร้อยลาภ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปล้องนิราศ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ปานจนะ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายนิติพัทธิ

์

แฟมไธสง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีบาง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็งปาน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายธนากร มนตี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กหญิงเกวลิน เรืองคง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายเอกบุรุษ เค้ายา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายฐิติภัทร์ คำแสง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาค่าย

วัดเขาค่ายเจริญธรรม
 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงปภานัน อ่อนเหลือง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายนพดล บุญยิงยงชัย

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงชนากานต์ คำแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงชนานันท์ นนทแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายวีรเทพ โลกธาตุ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงจิระภา มุ้งกันกาง

้

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาค่าย

วัดเขาค่ายเจริญธรรม
 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงเกวลิน คันธี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงอนัญญา บัวทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายกรุงประชา ขนอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญทัน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กชายกฤษฏา กิงแก้ว

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายศักรินทร์ ปูภิรมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงปาณิศา วิรุณกาญจน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายฉัตรฐิพรรดิ

์

วิชัยดิษฐ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายศักรินทร์ สุดตาซ้าย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายปฏิวิทย์ ศรีภพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายมุนินทร์ธร นาภรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงจันทร์ธิมา เกียรตินอก
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงระพีพรรณ ชัยชะนะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จรโส

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ จรโส
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายประภัสสร ไฮซิง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายหัสดินทร์ วิชิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงวาสนา การะเกด
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายฐิติภัทร นุ้ยดำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงสมิตานัน บัวมาศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงปญญาพร สร้อยสกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายภูธนะ ชะนะชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

ผดุงทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงพรลำภา รักษาพล

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงกัลญาณี มาศงามเมือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นำคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายกฤษดา เกตุสุพรรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

เรืองสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายสรวิชญ์ เพ็ชรอำพล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายจักรวัฒน์ วิลาศลัด

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายชยางกูร กองทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อุ่นเมือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงศุภนุช จุ้ยเสงียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงกาญจนา ทองสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายพิทักษ์ อินทิยา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายยงยุทธ์ สุโขยะชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ ไวกสิกรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุตร์ศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงสุนิสา แสนทวีสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กชายวาสุธีร์ ซึดนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายสรสิช กันยามา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงนิภาพร ทองพูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงสิริวรรณ หนูศรีแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายสุธางค์กูล บัวทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงชิสา แสนพล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายนราวิชญ์ เมืองปาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงวิชาวิมล ตองอบ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงอารียา นามวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี ร้อยแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงสายสุณี นาคประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายวัชรพล โฮมจัตุรัส

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายอัมรินทร์ มหานาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายเทวฤทธิ

์

แสงสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายอัศวิน ร่มสนุก

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงอุทัยรัตน์ อินทิยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายฐานันท์ชัย วิลาศลัด
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงสุนิสา กลินนุ้ย

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายศราวุฒิ สมสุริวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีคำภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ศรีอภัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ประทุมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ชูมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงอำไพ ศรีภักดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ศรีมหาไชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายพชรพล แซ่ลิม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายคณิตนันท์ หนูนุ้ย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายฐีรทัต เรืองเอียด
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกลียงสงฆ์

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงพัชรี ทรงราษี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุดใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายก้องเกียรติ ยังพลขันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงจุฑาสิริ ทัพสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๔๙

นางสาวอรอุมา เกือกุลบุตร

้

๑๓/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ สิทธิชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงชุติมา วิชัยดิษฐ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ สังคลังสวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายพฤฒิพงศ์ ชูสุก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายอภิเดช เพชรแก้วนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายศุภกฤติ ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีตังนันท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงรัศมีตา สิทธิชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงศศินิภา พันทะกัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงชาลิตา ทับลังค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงนฤมล แสงอรุณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงกาญจนา สุกใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงวรินธร เจริญศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายธาดา มุสิกะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงวรกานต์ โปรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงอรปรียา ตินระนอง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายคมกริช โพธิสูง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายสราวุธ ยอดทุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายอานนท์
พิทักษ์ปรัชญากุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงแก้วตา ช่วยชู
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงนวพรรษ จันทร์มณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงกัลยา เกตุแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จุลหัส

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงจิราวดี ศิริกัญญา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงสกาวเดือน คำทิพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายณัฐนพงศ์ เกิดเนตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงฐิตา จินดาศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงสุวรรณี ก้านกิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายธีรภัทร สุขหวาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายธนรัตน์ ใจสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายธีรพัฒน์ บุญวิทย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงนัญชา มุ่งหมาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงชมัยพร หนูจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงเมศินี มากแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

จินดาศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายธนวุฒิ แก้วกำเนิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กชายกนต์ธร กลกิจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายชนวีร์ ทวีสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายพงศ์พันธ์ โยธารัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายภูบดี ใจงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายนภัสกร สุขแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงธันยธรณ์ ภูธรรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๒

นายพงษ์ศักดิ

์

ผ่าคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายภูริภัทร พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เหล่าพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายทรงพล พูลศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายเรวัต มะสัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายวรากร หลักแหลม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายวรวุฒิ ขุนจีบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายหรินทร์ เย็นสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายอภิวงษ์ ทองเหลือ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายอุดมพร พันธ์เสือ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงจินดาพร ทับศรีนวล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองภู

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ เพชรรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายกัณณพงศ์ วิชัยดิษฐ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายจิรยุทธ แสงสุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงขวัญตา ปนะกาสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงบงกชมาศ หญีตพันคง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงวาสนา ศึกปราบกิจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงสโรชา เชียวชาญ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายพงศธร ทองนวล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายกฤศ พรหมวิเชียร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

ยังอยู่
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายคมสัน มรรคสินธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายปญญากร จงอยู่เย็น
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ อำมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงทิพย์ จงดีประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงธนิฏฐา พรหมหาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

ชูทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงวนิดา อำมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงอาริสา บุตรโสภา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายวายุ แสนพิมพ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงเพียงดาว ปานปลาเฒ่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายรัชชานนท์ ดำสนิท
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงปวีณา คงเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ พันธ์เสือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงพีระพรรณ เพชรเวช
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สิทธิคง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงสุจิตรา ต่วนชะเอม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายจิรพงศ์ ชูราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กชายฐานวัฒน์ แก้วนพภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เล็มณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายประวิทย์ ทองสำราญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายพงศธร บุญยุภู
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายสิริชัย อินทร์น้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายอนุพงศ์ เต็มรัศมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงพิยะดา ชายสมุทร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงมลธิรา แสงศึก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงมาริษา สมุทรสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงศรัญญา นิมนวล

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๑

นายชินวัตร อิมสมบัติ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๒

นางสาววิภารัตน์ จิตธากร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๓

นางสาวสุธิดา โพธิศรีทอง

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๔

นายเจนณรงค์ สงวนสัตย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๕

นายญาณวิทย์ รุจิกวิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๖

นายธนกร จิตรัตนวิภาส
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๗

นายธีระศักดิ

์

อำมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๘

นายศิครินทร์ เทียนหลิม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๔๙

นางสาวชุติมา บุญทนาวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๐
นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ญสุวรรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๑

นางสาวปานขวัญ เกตุแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๒

นางสาวสุรางคณา กาลพัฒน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๓

นางสาวอารีรัตน์ คล้ายน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๔

นางสาวสิริมา สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๕

นางสาวรมิตา ภูดวงจิตร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๖

นางสาวกันญารัตน์ ชูขำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๗

นายกิตติคุณ บุญสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๘

นายบุรินทร์ เผือกอินนุ้ย
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๕๙

นายภาณุพงศ์ มาตย์วิเศษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๐
นางสาวณัฐวรรณ ชัยมงคล

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๑

นางสาวนุสบา อยู่วัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๒
นางสาวเบญญาทิพย์ เมืองเกิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๓

นางสาวมัณฑนา ยงกำลัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๔

นางสาวอรยา บุญชู

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๕

นายจิรภาส วิจิตขะจี
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๖

นางสาวประภัสสร อำมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๗

นางสาวอรอุมา สามทองกลำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๘

นายชาญวิทย์ ภูมิสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๖๙

นายอนุวัฒ ศรีชาตรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๐
นายอภิรักษ์ ธานา

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๑

นายดนัย มีเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๒

นายธนาวุฒิ บุญทนาวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๓

นายพิพัฒน์ เรืองอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๔

นายศุภศิลป กาวกำเนิด
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๕

นางสาวฐิติมา วัดละเอียด
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๖

นางสาวสุชาดา แสงสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๗

นายธนกร พรมกลิน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๘

นายพีรพล สุทธิพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๗๙

นายศตวรรษ อืมสมบัติ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๐
นางสาวรจนา ช่วยสงเคราะห์

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๑

นางสาววรรณวิสา ชมอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๒

นางสาวสาวิตรี สุขเลียง
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๓

นายสิขเรศ กาวกำเนิด
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๔

นายนพรุจ ไตรอภิรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๕
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญฑริก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายวัชรชาติ เศวตวงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำละแม วัดปากนำละแม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายคมเดช ยินดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายชานนทร์ เจริญศรีเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายธนัช คงสุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายพนมพร รักษาศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ แตงเลียน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายภูผา จงจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายสรวิชญ์ หนูโยม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายสิทธินนท์ คงจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายสุวิจักษณ์ ธัญญเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงจันทมณี สอนโพนงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงจารุพักตร์ เพชรชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงจีระนันท์ กรดสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงชุติมา เทพรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์อนุรักษ์กุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงพรนภัส คลังภักดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงวรรณวิลัย มาละอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงวรรณวิไล ใจผ่อง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงวรลักษณ์ พันธุ์ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงอรัชพร ชุมรักษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายกิตติพงศ์ จินาบุญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายชนาธิป รัตนบุรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายธนภูมิ ซึงดี

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายศรายุทธ ศรีทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายศิริชัย ผลพฤกษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กชายสุริยา จันทร์ตรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงกชพรรณ วรรณกูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงกนกนาฏ สังข์แก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงกัณณิกา ทิมกลับ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงจันทรนิภา ก้งซ่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กลายสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงฐิติยา รัตนิพล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ไชยมงคล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงพัชรียา พรหมศักดิ์

ิ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงรังสิมา สร้อยสงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงรัฐติญากรณ์ สิทธี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา รอดศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองเฝอ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ นางวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ วุฒิระวัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายณัฐภัทร ภุมรินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายวิทยา วิวรรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กชายศักรินทร์ มีเดช
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายศุภวัฒน์ ชูแดง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ พิกุลทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ มุขพริม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงกรกนก อินทมุณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนตรวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงชนันธิดา รอดศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กหญิงชนากานต์ ห้องแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กหญิงฐิติพร นวลมิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงดรุณี เหลียมไตร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงดวงกมล เชืองช้าง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงธณัฐยา บุญทราหาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีอินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงนวรัตน์ เดชแดง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ เสนพงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงปนัสยา รุ่งแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงสยานี เจิงรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงเผือก
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายฉัตรเพชร พลรักษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายธนภัทร ช่วยศรัทธา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทังเนียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายนรากร สุวรรณเทพ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กชายบัญชา โสดามุก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายพงค์พล รักษาวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

เมียนเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายวศิน ศรีรามัญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เวชพิทักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แดงปทิว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนียมวดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงชยาภรณ์ ศรีจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงนันธพร แซ่เจือง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พยาบาล

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงสรัลชนา ภู่รุ่งเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงอรณิช สำเภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กชายภัทราวุฒิ เพชรทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายรังสิมันต์ ชุมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กหญิงนภสร ถือทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงฟาติมา รักษาชล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงเรวดี แก้วช่วย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ หล่อไชยา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายกันตพัฒน์ สินพูนลาภ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายจิรทีปต์ พงศ์นิรันดร์กุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายธนพล สุวรรณรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กชายนนทพัทธ์ บัวงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ชุมทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายปุติกรณ์ มาลัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายเมธัส นาคประทุม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายวีรพงศ์ ศิริบัตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายศรัทธา เทียงตรง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กชายศุภกรณ์ ฉายากุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายศุภณัฐ แก้วหนู
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายอธิวัฒน์ เหล่าทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กชายอนุวัตร์ ไชยขันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายอัสนี สีหาคลัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายอิงครัต แก้วเพ็ชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงกนกพร ฉิมสะอาด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงจันทมณี ทาธร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงธมลวรรณ วรรณมลฑา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือกลับ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายธนกฤต แก้วแท้
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายนวณิชน์ เดชสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงจิรภิญญา คอนโคตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงทาริกา ทองแพง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงธัญชนก หมายเทียบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยพงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงบุษรินทร์ กันพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กหญิงปวีณา กิมเส้ง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงยุวดี ศิริรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงวนิดา หล่อวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงอฐิติยา แก้วเขียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายณัฐดนัย ใสสอาด

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ศิลปกิจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายนิรวิทย์ แซ่คู่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายปลืมวงศ์

้

อินทวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายภาณุพงศ์ สมหวัง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐๙ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ว่อง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายอัษฎาวุธ เมียดกลม

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ จักรวรรดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงเกตุแก้ว ครุฑนุสินธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงปนมนัส จิตต์นิพนธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงพิชญา คงดำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กหญิงเพ็ญโฉม รัตนวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงศิริธร ปานเผาะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงศิวพร บุญปน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองหัตถา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงสุวรรณภา ปากดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ พูลเนียม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายภูวิณัฐ บุญสุวรรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ อนันตทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงกมลชนก ชุมพินิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เพชรสังวาล

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดาวตาล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงพรชนก พรหมอินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงสร้อยฟา ศรียุภักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงสุรนาถ เขียวคีรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายขจรเดช กัญญา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายชิตษณุพงศ์ พากเพียร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายภคพล เผือกสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายรัชตะ ใสสีดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายราเมศร์ ภู่รุ่งเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายศิริมงคล ธุรีราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กชายศิริวัฒน์ ตรีบริษัท
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กชายสรเดช จอมมาลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ นาคสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายหฤษฎ์ สิงห์ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิยาเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จาคะพิทาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงปยดา สุดชะดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงพัชราพร อ่อนนวล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงพาขวัญ วิชัยดิษฐ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงพิมพิศา ศรียุภักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงสุพรรณกนก รักษากุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงอภิชญา สิงห์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายกริษฎา กัญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนลาง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กชายปรเมษ ศรีมหาดไทย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายพรรษกร แซ่หยิก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายพีรภัทร พุ่มเสนาะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายภาณุเมศ สุดทองคง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายภูริภัทร แซ่เจือง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายรศิกร ธนบัตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายศักดิภัทร เสนีย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กชายสฤษฎ์วิชญ์ จรัสศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเย็น
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงกรรภิรมย์ อิสโร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มีเพียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงจุฑามาส แซ่เหล่า
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ จำปากุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ บุญชิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงปยะธิดา ไทยสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุุวรรณมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ สาระพัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ศรียาภัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงอคิราภ์ ฤทธิเดช
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงอัจฉรา พรหมม่วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

สุขภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

แย้มเขียว
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ปนหนู
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายภูบดี จันทร์ทองอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงเขมิกา สุดทองคง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงชุติวรรณ เกลียงแก้ว

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงชุติยาภรณ์ มีนาคุ้ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เดชแดง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงรัตนา ทรัพย์เจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงอาภาภรณ์ จันดาวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๖

นายชัยวัฒน์ จีนกิม

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายศิรพงษ์ สุวรรณิชย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายจักรพงศ์ นาคปาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กชายภูมินทร์ จอมมาลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายศิวดล กันหาเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กชายสุทธิรักษ์

์

เพชรสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๒ เด็กหญิงกนกเจียระใน
สุวรรณแย้ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงกฤติมา พัฒน์ซ้าย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงกัญฐิมา เจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงเกศินี เพ็งสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศักดิเพชร

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงชมพูนุท พงศ์เสรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงพิชามญธุ์ เชิญรัตนรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงพีรญา บุญภักดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงรัตนา แสนโคต

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงสุมลฑา จิยาเพชร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงหทัยรัต ตินระนอง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงอังคณา ฉิมสอาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงอังศุมาลิน บุญประสงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงอินทิรา มงคลเพ็ชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

โกมลสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กชายไกวัลย์ การบรรจง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายเมธัส อ่อนนวล
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายลชานนท์ ทองสุนาท
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายวัชระพล บุทธนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายวีรเดช ทองน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายสราวุธ คงคล้าย

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายอดิสรณ์ ใสสอาด

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ทองเฝอ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายอภิเดช กลินนาค

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายอรรถวุฒิ มะหะหมัด

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงเกศกมล เพชรนุ้ย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงจันทิมา ลิมเถาว์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงชาลิณี ชัยพิทักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิลปพรหมมาศ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ บาลวงศา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงปนัดดา กิมเส้ง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงปานทิพย์ ใจรักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ คงเอียด
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงพิยดา หลักทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงศศิธร สมสำราญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงศิริยากร วิเชียร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกิดสุวรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงศุภนุช ไชยทัต
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงปณฑิตา อินชืนใจ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงอิงอร พิทักษ์ภาวศุทธิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายจุฑาภัทร ถินรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายตติกร เดชแดง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายปฏิภาณ ห่อหุ้ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายผิวเผือก วงศ์ยศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายพิพัฒน์ เหล่าอัน

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ กลินแก้ว

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงจริยา ศรีบุปผา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงชฎาทิพย์ สุขศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ขุนพรหม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงปาจรีย์ เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุทธิสาร

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ชุมอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงอภิญญา แก้วใส
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายกนก บรรจงดวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรโสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายนิมิต ปานนิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายประจักษ์ มะหะหมัด
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายศรยุทธ์ ลันสุวรรณ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์ศรีวิจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายอดิเทพ แก้วอ่อน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงกีรติกา วังนาทัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงเกตุสุดา มหาฬาร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงจิตติมา ตรีรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงณัฐริกา ผาทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงผกาพันธ์ แพประสิทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๘

นางสาวอภิรัฐ สุ่มมาตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ศรีไชยโยรักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายพรพจน์ รัตนพัฒน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายภูริวัฒน์ บำรุงแขวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายวรวุฒิ พูนนวล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายศิริพงษ์ หัสจรรย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กชายศุทธนันท์ ขุนจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงกนกกร สุรินทะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงกาญจนา เรืองดิษฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงจันทิมา ตังคง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงณุชนีพร ใจห้าว
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ สุปนตี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สมสุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงภาสินี เพชรโสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงสิรินดา พรหมขวัญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ หะนุการ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ขุนดำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ข่วยคงทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กชายสุวรรณ แก้วสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ แวหะหมัด
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กหญิงณัฐทิชา พัดวี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ เรืองเดช
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงนัฐพัฒน์ ฝายลุย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กหญิงปณณพัชร ณ นคร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงวรรณนิษา จันทร์สุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กิงถาวร

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงอรพรรณ บัวจูม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ สุดใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงอรอนงค์ เชือแดงดี

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายรติพงษ์ ท่ากัว

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงจันทร์ศิริ สงกล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงรวิสรา ปานทองแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงศศิวิมล ภาพเทียม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กหญิงดารินทร์ บานเย็น

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงชลิดา ดีแย้ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ สวนจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ ประจันบาล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงเบญจมาส แพคีรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงศันศนีย์ เอกฉาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๗

นายพรหมมินทร์ เมฆขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๘

นายสมาบัติ เกตุมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๘๙

นายกันตพงศ์ มีเดช
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๐
นายโชคดี คงแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๑

นายมานนท์ แก้วคงจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๒

นายสุรสิทธิ

์

จักรวรรดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๓

นางสาวกนกพร เพ็ชรโสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๔

นางสาวกนกวรรณ มิตรรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๕

นางสาวจุฑามาศ คงสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๖

นางสาวปานตา ทองประสพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๗

นางสาวพัชชา ฉิมพลีศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๘

นางสาวพิยดา ทองอาญา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๓๙๙๙

นางสาวรสิตา ทองศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๐
นางสาววิภาดา กรดสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๑
นางสาวสกาวรัตน์ ทองคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๒
นางสาวสิริยาธร หนูโยม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๓
นายเกียรติศักดิ

์

บุญทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๔
นายณัฐวุฒิ พรหมเรือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๕
นายดุษฎี ตำแอ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๖
นายธนดล สารบรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๗
นายทรงศักดิ

์

ชนสังเสริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๘
นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๐๙
นายอรรถพล บุญส่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๐
นางสาวเกศรินทร์ กรดสุวรรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๑
นางสาวเฉลิมรัตน์ ปานมณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๒
นางสาวนันทกา เครือเสนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๓
นางสาวปยธิดา ปานโรจน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๔
นางสาวพรนำทิพย์ สังศิริกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๕
นางสาวพิมพฤดา คำดวง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๖
นางสาวสุภาพร แก่สูงเนิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๗
นางสาวอาทิตยา อุตตะมัง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๘
นางสาวอาธิษา สุขแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๑๙
นายขจรศักดิ

์

ศรียุภักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๐
นายทนงศักดิ

์

ใจรักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๑
นายนพวิชญ์ กระจกเอียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๒
นายนันทวิชญ์ ไทยสกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๓
นายศราวุธ พลาหน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๔
นายศุภวัฒน์ ปานมณี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๕
นายเสกสรรค์ สายพัฒน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๖
นางสาวจิราณี หมายเชือกลาง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๗
นางสาวชฎารัตน์ บุญนุ่ม

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๘
นางสาวเบญจมาศ ยมมาก

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๒๙
นางสาววิณา ศรีสงคราม

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายฌาณวิช สิงห์ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๑
นายธนวิชญ์ รินทร์สกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๒
นายธาดาพงค์ มะณีบู่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๓
นายธีระเดช ส้มตัน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายปรัชญา โพธิชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๕
นายอภิรักษ์ จอมมาลา

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงเกตน์สิรี อินทร์แก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๗
นางสาวชนัฐดา แสงแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๘
นางสาวอัญมณี สุขฉนวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๓๙
นางสาวอุไร พลฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๐
นายวัฏตพงค์ เพชรรอด

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๑
นายวีรยุทธ ชินศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายสราวุฒิ คำโคตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๓
นายอภินันต์ ช่วยศรัทธา

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงวลัยภรณ์ ปานมณี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๕
นางสาวเสาวณีย์ สระแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๖
นางสาวอรวี กองสมบูรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๗
นายปญญา แดงชนะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๘
นายวราพงษ์ ภักดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๔๙
นายศิรศักดิ

์

หวานนุ่น

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๐
นายสันติสุข บุญสังข์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร พันธ์ทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๒
นางสาวทิพยดา เรือนชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๓
นางสาวนุสรา พูนสมบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงเมนุภา มายนต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๕
นางสาวศรัญญา คงเอียด

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงศศิวิมล เมืองนุ้ย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงสุชัญญา หองสำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๘
นายพีระพล คงไพฑูรย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายทินกร วรพัฒนกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๐
นายธีธัช มณีโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๑
นางสาววลัยลักษณ์ กลับดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๒
นายจิรวัฒน์ คำขุนนุ้ย

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๓
นางสาวรัตนพร ชูทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๔
นายอัษฎาวุธ ยอดเครือมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๕
นางสาวนลินี ฤทธิเดช

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๖
นางสาวนันทวัน รักษภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๗
นางสาวพิทยารัตน์ ทูเลียบ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๘
นางสาววิสุตา บรรจงสุทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงช่อรัตนา เมืองกุดเรือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๐
นางสาวกนกวรรณ เรืองเดช

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๑
นายอนุวัจน์ แก้วเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๒
นางสาวสุนิษา ศรีแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๓
นายชยังกูร แก้วอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๔
นายชินพัฒน์ พุฒเทศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๕
นายรชกร หงส์พิริยะกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๖
นางสาวเกวลิน พุ่มขจร

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๗
นางสาวจันทนี ทังทอง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๘
นางสาวจุฑามาศ พยัคฆ์ฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๗๙
นางสาวชนพร พจนวิชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๐
นางสาวปฐมาวดี กรดสุวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๑
นางสาวปยาพร เลียมทอง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๒
นางสาวมนัสวี ทองปานดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๓
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวงศ์ษา

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๔
นางสาวสายทิพย์ แก้วผ่อง

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๕
นางสาวสุภรณ์รัตน์ แก้วเกลียง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๖
นางสาวสุภาวดี ภู่รุ่งเจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๗
นางสาวแสงระวี เจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๘
นายอนุชา โปณะสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๘๙
นายเกียรติศักดิ

์

สุรินทร์วงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๐
นายไตรรัตน์ เชิญรัตนรักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๑
นายธีรพัฒน์ ศรีนาค

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๒
นายนภสินธุ์ พรมฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๓
นายนันทภัทร์ นวลพลับ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๔
นายปฏิภาณ รอดจนา

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๕
นายภานุวัฒน์ นางวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๖
นายสิทธิโชค เกลียงแก้ว

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๗ นางสาวกาญจนาภรณ์
สมจิตร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๘
นางสาวจามิกรณ์ ทังทอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๐๙๙
นางสาวชลธิชา สร้อยสงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๐
นางสาวถาวรีย์ ฉิมสะอาด

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๑
นางสาวธัญลักษณ์ ปานช่วย

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๒
นางสาวธันยนิษฐ์ อินทวิรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๓
นางสาวบุณยานุช สนองนารถ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๔
นางสาวเบญจมาศ แซ่เดียว

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๕
นางสาวปวีณา อินทรทองคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๖
นางสาวพีรยา อุปการ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๗
นางสาวไพกิจ เทียงมา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๘
นางสาววีรวรรณ ราชเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๐๙
นางสาวสุธาศิณี กำลังมาก

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๐
นางสาวอนุชสรา เมืองทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๑

นางสาวอัจฉรา กระแสเทพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๒

นายกฤตนัย พัฒน์ซ้าย
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๓

นายอดุลย์ นวลศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๔

นางสาวกันยารัตน์ สินธุพาชี
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๕

นางสาวเจนจิรา มะณีบู่
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๖

นางสาวชาคริยา ช่วยเต็ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๗

นางสาวณัฐกานต์ ทองอุปการณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๘

นางสาวนันทิชา ดวงสุวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๑๙

นางสาววนิดา ทองเพชร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๐
นางสาววิไลวรรณ ทองช่างเหล็ก

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๑

นางสาวศุภิสรา กลับเมือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๒

นายนฤนาท บัวเพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๓

นายวิชญะ หองสำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๔

นายศุภกรณ์ สุวิสุทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๕

นางสาวธันยาภรณ์ เพชรแก้วนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๖

นางสาวเบญจภรณ์ เพชรรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๗

นางสาววรรณภา ผอมคง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๘

นายประจักษ์ศิลป ใจห้าว
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๒๙

นายอภิวัฒน์ ประกอบปราณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๐
นางสาวชนิกา เกษร

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๑

นางสาวนัยนา พรหมมินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๒

นางสาวพัชรา เจริญสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๓

นางสาวศศิธร แสนโคต
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๔

นางสาวสุนิษา มีภาค
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๕

นางสาวอารียา ใหม่ซ้อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๖

นายอภิสิทธิ

์

เดชแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๗

นางสาวกนกวรรณ จันทร์น้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๘

นางสาวนุสรา สุขเกือ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๓๙

นางสาวเนตรนภา อักษรธรรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๐
นางสาวอริศรา ย้อยพระจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๑

นางสาวคีตภัทร คงสนอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๒

นางสาวนัทริกา ทองศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๓

นางสาวอรปวีณา เลิศลาภสหชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๔

นายพรพิพัฒน์ ธรรมโชติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๕

นายสิทธิกร เสือคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๖

นางสาวชนิสรา ฉลาดแฉลม
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๗

นางสาวอรวรรณ ชัยเฉลิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๘

นายรัตภูมิ นุ่นคง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๔๙

นางสาวสุกัญญา จินพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๐
นางสาวปยาพร พินทับ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๑

นางสาวกัลยกร แซ่เสียว

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๒

นายชินวัฒน์ พิกุลทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๓

นายปกรณ์ เครือวัลย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๔

นายภาณุวัฒน์ เพชรสงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๕

นายแสนยากร บุญทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๖

นายอภิรักษ์ ทองสาลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๗

นางสาวกนกวรรณ ยวนเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๘

นางสาวกุลธิดา โชติช่วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๕๙

นางสาวกุสุมา ปลอดสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๐
นางสาวเบญจรัตน์ สุดธานี

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๑

นางสาวพัทธ์ธีรา บุทธนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๒

นางสาวภิญญดา มุสิกะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๓

นางสาวรัตติญา ช่วยเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๔

นางสาววันวิสาข์ คงทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๕

นางสาวศศิหทัย ศรีกาญจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๖

นางสาวศิรภัสสร ทองอาญา
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๗

นางสาวสุรารักษ์ แซ่เฮ่า
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๘

นางสาวสุภาวดี สุขเกษม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๖๙

นางสาวเสาวณีย์ ไตรรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๐
นางสาวอลิศรา จิตต์นิพนธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๑

นายกิติพงศ์ ผ่องแผ้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๒

นายจิรศักดิ

์

ใสสอาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๓

นายสหรัฐ มาเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๔

นายสิทธิกร จิยาเพชร
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๕

นางสาวทรรศิกา ขันสมาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๖

นางสาวทิพย์วรรณ วรรณวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๗

นางสาวอรัญญา ภู่รุ่งเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๘

นางสาวนฤสรณ์ ร่มรืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๗๙

นางสาวนำทิพย์ เจียมวิจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๐
นางสาวปนเพชร ช่วยรอด

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๑

นางสาวพรรณผกา จันทรสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๒

นางสาวมุทิตา แตงเลียน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๓

นางสาววรรณฤดี แดงรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๔

นางสาววิภาพร ฝางเกตุ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๕

นางสาวศศิธร สมหิรัญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๖

นายทัศตวรรษ เกือเสนาะ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๗

นายธนภัทร บูลภิบาล
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๘

นายปติพัฒน์ ฤทธิโสม
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๘๙

นางสาวกวิสสร เกลียงแก้ว

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๐
นางสาวอัญชลี ทับทิมเพียร

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๑

นางสาวอินทิรา นาเครือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๒

นายธวัชชัย ชนะบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๓

นายนวมินทร์ อินทนาศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๔

นายวีรภัทร ยอดสุรางค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๕

นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนสติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๖

นางสาวณัฐฐินันท์ คล่องใจชน
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๗

นางสาวธัญญา ย้อยไชยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๘

นางสาวนันทิยา ทองอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๑๙๙

นางสาวมุกจริญา แก้วผ่อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๐
นางสาวโยธิกา ผ่าคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๑
นางสาวศิรัญยา ผลาวรรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๒
นางสาวสุจิตรา คงสนิท

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๓
นายจักรกริช งิวสุบรรณ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๔
นายอานนท์ พิทักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๕
นางสาวกาญจนา พูนนวล

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๖
นางสาวจันทร์จิรา คำพิทุม

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๗
นางสาวชลิตา กาญจนรุ่ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๘
นางสาวดวงกมล สีขาว

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๐๙
นางสาวทิพวรรณ ธาดาจร

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๐
นางสาวปยธิดา จันทรประสาท

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๑

นางสาวปยธิดา ถึงพร้อม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๒

นางสาวยศวดี จันทร์ทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๓

นางสาวศันสนีย์ ขาวเนตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๔

นางสาวสุพรรษา สามงามชิง
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๕

นางสาวณัฐวศา จิรศิลป
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๖

นายเกียรติศักดิ

์

เกือเพชร

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๗

นายจารุเดช สังขาว
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๘

นายพีรณัฐ สิงห์มณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๑๙

นายสุกฤษฏิ

์

สุขแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๐
นายอนุพงษ์ พรหมวัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๑

นายอภิสิทธิ

์

เม่งช่วย
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๒

นางสาวจริยา ชนลังเสริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๓

นางสาวธัญลักษณ์ ด่านสมพงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๔

นางสาวนิลปทน์ เพียรจัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๕

นางสาวเนตรชนก รัตนบุรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๖

นายปรเมศวร์ ตรีเนตร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๗

นางสาวเย็นฤดี เพชรสุวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๘

นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๒๙

นายจักรภัทร แซ่เล้า
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๐
นายศรัณย์ ผงราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๑

นายอภิสิทธิ

์

พงศ์ศิริภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๒

นางสาวจินตนา ทองช่างเหล็ก
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๓

นางสาวจิราพร พันทรังษี
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๔

นางสาวจุฑาทิพย์ กลับดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๕

นางสาวณัฐชยา รักษารัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๖

นางสาวทิพพเก้า โรยนรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๗
นางสาวปญจมาภรณ์ ใหม่ซ้อน

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๘

นางสาวพิมพิศา ศีลสัตย์ธรรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๓๙

นางสาวสไบทิพย์ มันคง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๐
นางสาวอัจฉราพร วรรณกูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๑

นายอภิชัยสิทธิ

์

หนูพัฒน์กุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๒

นางสาวสุวรรณี ชัยพิทักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๓

นางสาวสุกัญญา จันเขียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๔

นางสาวปรายฟา ยุระศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๕

นายพุฒิพงษ์ ศรีจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๖

นายจิรวัฒน์ ขาวผ่อง
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๗

นายธีรภัทร โฮ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๘

นางสาวทิพวรรณ สังข์เพชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๔๙

นางสาวสุภาพร สุดภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๐
นางสาวจิตรา เปลียมบริบูรณ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๑

นางสาวสาธิตา นุมาศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๒

นางสาวพรรณธิภา วงค์เวียน
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๓

นางสาววชิรานี ด้วงมี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๔

นายพงษ์ศิลป บุญชุม
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๕

นายพีรวิชญ์ ศรีเทพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๖

นางสาวอณัญญา จันทร์แก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๗

นางสาวอทิตา นิลเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุทธิคีรี
๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงณัฐธิชา คล้ายอุดม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายพนุชิต มัญแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงวิศรุตา คงแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงสุภนิดา สว่างแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กชายสุภัทชัย แดงปทิว
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายกรวิชญ์ เวียนขนาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายกิตตินันท์ สิทธิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงเบญจพร สุวรรณรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงจิรดา ศรลอย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงฐิติมา แก้วมาก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายสฤษฎ์โชติ จรัสศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฉิมไร่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายศิรพัฒน์ หวานนุ่น
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ หวานนุ่น
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงณัฐวิภา จันทร์สุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๔

เด็กชายปญญพัฒน์ คำมัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายกิติพงษ์ จันทะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายสุริยะ วงค์ษาเนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กชายอธิวัฒน์
ด่านบำรุงตระกูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี จิยาเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงสิริกร แซ่เตียว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๘๐ เด็กหญิงนันทกาญจน์
ช่วยด้วง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กชายภูชิสสะ สิทธิฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปยะวัฒนาราม วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กังวาฬ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๘๓

นายเปล พันทะเดด
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงต้อม พันทะเดด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระศรีปริยัติโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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