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สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายตระการ พิชัยณรงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ลันดา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายอนิรุทธิ

์

ศักดิรักษ์

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงเบณญทิพย์ ถำวัตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายพงษ์เพชร คล้ายพิชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงนนทกร ไทยแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงภัททิรา ยมนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงวันดี ประชุมพล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุภานันท์ มูลเพ็ญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงสุวิมล ชำนาญการ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงหทัยชนก หนูขาว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สงัดกิจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงอทิตยา ขาวเผือก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงอภิษฎา ชนะพล

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงอริศรา ศิริสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายเปรมศักดิ

์

นิภานันท์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงปทุมพร พลยมมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุดธารักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทนนตรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงวีระดา อำพันกาญจน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๑
นายวิชาญ สุทธิประภา

๑๐/๙/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๒
นายกฤษฎา พิมกำเนิด

๑๓/๑/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๓
นายสราวุฒิ วรรณาวิเศษ ๘/๗/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๔
นายกตัญู ศรีสงกา

๑๕/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๕
นายทนงศักดิ

์

พิทักษ์สุข
๒๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๖
นายไชยยันต์ เมืองน้อย ๕/๕/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๗
นายวันชัย ศรีนิลพัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๘
นายศักรินทร์ ผลอรัญ

๒๕/๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๒๙
นายรังสรรค์ สำเริง

๒๒/๒/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๐
นายชัยรัตน์ สองแก้ว

๑๕/๙/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๑
นายศุภชาติ สง่าธุระ

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๒
นายปยะชาติ กาญจนจงกล

๒๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๓
นายพิภัทพล เจริญสุข

๑๑/๑/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๔
นายนนธวัช แก้ววารี

๒๔/๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๕
นายวันชัย เพชรเวช

๒๙/๕/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๖
นายรัตชัย ขุนวิเศษ

๑๓/๕/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๗
นายชาญชัย ภูวิวัฒนกุล

๒๗/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๘
นายเทวฤทธิ อุระสนิท

๒๗/๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๓๙
นายจรุง ชมเชย

๘/๑๑/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๐
นายอภินัย ยอดโต

๑๓/๕/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๑
นายจเร เมืองทอง

๒๔/๔/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๒
นายธนกฤต จรรยาเลิศ

๑๓/๙/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๓
นายทศวรรษ หอมกลิน

่

๒๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๔
นายสมชาย สมอคำ

๓๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๕
นางสาวสุภาวดี จิตไพวรรณ์ ๙/๔/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๖
นางสาวณัฐวดี แซ่หลี

๑๕/๗/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดชุมพร หัวถนน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายณัฐชนนท์ นุ่มลืมคิด

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงอลัญญา แสงแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงบุษรา นาคสังข์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายนครินทร์ กาญจนกองโต

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายบันลือศักดิ

์

พุกภูษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายสุธาเทพ ลือชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายญาณพัฒน์ บัวพึง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงธัญชนก ผิวนิล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวทิพย์สุดา งิมสันเทียะ

๊

๒๗/๑๑/๒๕๐๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๗
นางสมใจ ธัญการ ๙/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

วัดสุบรรณนิมิตร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงกรกนกพร นิรภัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายชาคริต อุทุมรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายชินวัตร อุทุมรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ทนโกจารย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายวัชรพงษ์ บัวสารบรรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงศิริพร ชูสุริย์แสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายสันติ แท่นอินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุขภิลาภ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายไกรศร ปญญาพิสุทธิกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายกิตติพันธ์ ใจดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคสังข์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงจันทิมา คงมณี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายจิรวุฒิ ดวงมณฑา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงชลธิชา อัศจรรย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงทิพวรรณ ทองชุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายธนพนธ์ คงมัน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงธนพร กรอบเพ็ชร

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายธนภัทร ยังสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายธีรภัทร เอมวัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายนันทวุฒิ บัวสารบรรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงบุษกร ธนูศิลป

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายพชร เนตรสืบสาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงพิศสินี เพชรตะโก

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายราชศักดิ

์

วงษ์วิลาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงวรรณดี ไหมทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายศุภชัย แซ่ตัน

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงศุภิสรา นาคสังข์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายสิทธิชัย นาพิรุณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธ์พฤกษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายไพสิฐ มองเต

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงกรรณิกา เพชรศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายจักรพงษ์ ธรรมนุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายชญานนท์ สร้อยดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายชญานนท์ อุทุมรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายธาดา บุญศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายธีรพงษ์ วันพิคต

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๔
นายรังสรรค์ ทองรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายอนุพงศ์ วิชายงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายอัศนีย์ ศรีนฤพัฒ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พรมปาชัฎ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายเจนพิภพ นิลสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายธีรชาติ ยงค์เพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายอาทิตย์ แดงสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงกาญจนา จันดาหาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจริยา แจ้งเศรษฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงจอมขวัญ โตสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายจาตุรันต์ เผือกอินนุ้ย

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ กิตติวรสม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงชญานิน มหาโคบุตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงชฎาพร คำวาสี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงชนกานต์ มหาโคบุตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงชลดา ฉิงแก้ว

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงชลธิชา กันน้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายชินวัตร อ่วมเครือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงฐาณิดา ทองภูเบศร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายธีรกานต์ งามแม้น
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายธีระพันธ์ มันมะณี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายนนทกร สุรินทร์วงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายนพรัตน์ สิทธิคง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงนฤมล ฤกษ์บุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงนิกัลยา สีเปง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายนิติภูมิ สุทธิมุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงปานตะวัน สิงห์เทียน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงผกามาศ ชุ่มชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วล้วนสม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายภูรินทร์ สังข์ย่อม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๔

นายภูวดล ทัศนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงมินตา เมืองคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงวรกานต์ สงวนศักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองภูเบศร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ชูเยาว์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายวีระเดช จันทร์สุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๔ / ๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล เพิงรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายอดิศร วรรณนิยม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายอภิชัย ศิริโวหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายอามีน แลฮา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๕ เด็กหญิงภัทรทราทิพย์
คงประสพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ เชือมวงษา

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงอรัณญา บุญมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงธีร์จุฑา เวทยายงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงปาลิดา ลอยธาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงพัลพษา ภูมิรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงพิรญาณ์ เกสดา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงภัทร์ชนก ตันติดิลก
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทรศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงสุธิดา คชเวช

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงกชกร เบญจกุลรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงกรกนก ทาตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายกฤตนัย พยุหกฤษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายกฤษดา สังข์ไชย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายกันตินันท์ แสงเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายกิตติภูมิ ขุนสมุทร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายคณิตนันท์ สนสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายคุณจริง ยังสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงจริยา สมบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงจิดาภา พ่วงแม่กลอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงจิราพร โทสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงจิราวรรณ กิจฤกษ์ไทย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายจีรพงศ์ รุ่งรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงชลธิชา พลายมี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงซาฟนะฮ์ บินร่อหีม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายณภัทร เพชรจร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงณัชฌา บัววารี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วีรเสนีย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายณัฐดนัย อึงแดง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ช้าเปนการ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายณัฐนันท์ เขาทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงณัฐมนต์ สายสุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงณัฐวดี ดวงสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงณิชกานต์ เยาวยัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุกรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายธรรมสรณ์ สุวรรณรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงธัญญธร รบนิกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงธันวาพร พลังองอาจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงธารารัตน์ ชนก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรฉวี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายนพกรณ์ จันประเทียน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงนพภัสสร ศรีวิไล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายนภัทร วิศาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายนฤบดินทร์ สุวรรณแย้ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงนันทยา พันธ์ธร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงปราณปริยา แก้ววิจิตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงปยะมาศ ทองรอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงปุญญิสา เนียมมาลัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงพิริยา ฤทธิเกษร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายพีรศิลป มุลกุณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายภัทรดนัย พุ่มพะเนาว์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายภูริภัทร ชาญชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายภูวเดช จันแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงรมัณยา ถนอมพันธุ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชูสังข์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงศุภจิตรา มีลาภ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ช่วยนคร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงอมราวดี ภู่เจริญพาณิชย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายอรรถพล แก้วตระกูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงอลิน อินทร์น้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงอัญชิสา เลาหวิลาศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิริยะอุดมกิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายเอกตระการ บุญญกาศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงฐิติมา บุณยะสมิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงณัฐนารี คำระหง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายณัฐภัทร ปญญาขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ บริคุต

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

เมืองพรหม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธีระยุทธ บางยีขัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายนฤสรณ์ พูลสิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงพรกนก ครรชิตวิทูร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงพรรณพิภา คันธมาลย์ชาติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายพลกฤษณ์ นวลขาว

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายพัฒนวงศ์ เมืองแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายพีรพล ชูทุ่งยอ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายยศธร สุดดวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ แซ่หลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๒

นายจักรกฤษ สุขเกษม
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๓

นางสาวคันธมาทย์ เสือทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๔

นางสาวนงค์เยาว์ ศรีสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๕

นายประดิษฐ แสงสุริย์
๐๙/๐๗/๒๕๐๒

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๖

นางสาวศิริพร มาตุการักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๗

นางสุรัตนา น้อยศรี
๒๗/๐๓/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเมืองชุมพร

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ

์

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๘

นายสรวิศ ทองประสพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๑๙

นางสาวกมลทิพย์ โรยสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๐
นางสาววรัญู รวมครบุรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๑

นางสาวสาธิดา จาตุกรณีย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๒

นางสาวสุธารส วงศ์พิพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๓

นางสาวไพลิน เทพณรงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วัดคีรีวงก์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองรักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงปนแก้ว พาวสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงอัญชุลี กิงสงค์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายเศรษฐ์ ฉิมหาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายจิราวัฒน์ เพ็ชรโสม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงกันติชา จินาคม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ สักจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงธมลวรรณ เพ็งใส
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ไพเรืองโสม
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงสุพัตรา จินาคม
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงสุภมาส คชสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๗ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา วิชัยดิษฐ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา
แหลมอุดมทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายสามารถ พรมสงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงสุพิชฌา มโนสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงสุภัทรสร ศิริสาคร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา นิมประพฤติ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เวชวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันยา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชืนเพชร

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงกาญจนา เงียบสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงจิณห์วรา ชุมแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงจิราพร พรหมพฤกษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เทียมทัต
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายชญานิน อินทโช
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงชนิสรา สุขเกลือม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงณัฐมน จันทร์พัฒน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายธนศิริ เกิดโภคา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงนฤภร เอียดเกาะสมุย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงนิศาชล ทองเกิด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงปพิชญา ศรีจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายประจักษ์ เทศสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงพราวสินี จันทร์นพรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายพัชรพล ศรีบุญไทย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายพิชัยยุทธ ทองลอย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายภัทรชัย สร้อยสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายภานุพันธ์ เทียบศรไชย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงรัตนา ซ้ายนำจืด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายวุฒิชัย พักน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงศรุตา ยอดยิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงศิริพร ปกษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายสถาพร พงศ์อร่าม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายสรวิชญ์ คงช่วย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงสุกานดา จันทร์มณี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงสุธาสินี โพธิโสภา

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายสุธีพงษ์ โกมล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๘ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงอภิชญา ระยับศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ช่วยเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงกชพรรณ ชาวไชย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงกชภรณ์ พุ่มทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงกรรณิกา คีรีรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงกัญญาภัค แสงอรุณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงกุลณัฐ เหล่าประชาวิทย์
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงจิณณารักษ์ หวานนุ่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงจิรวรรณ คงเขียว
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงจิรัชญา ธรรมอภิรักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ เจียมวิจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุดภักดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงชนกภัทร์ โลหภูมิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงชนกานต์ ทองคณารักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงชลิตา นุ้ยเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงญาณิศา ขอรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายฐาณุวัฒน์ มะกาว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงฐิติมา ธรรมทอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงฐิติมา บัณฑิต
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงฐิติมา พัฒทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงณัชชาวีร์ กองสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงณัฎฐาปทม์ ยุติมิตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล สัญจร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายถนอมพงษ์ เนตรกลัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ จินตนะพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายธนา บุตรหยู
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ อุทัยรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงธัญสินี ทองบัว
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงธันยพร ขำจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ คงสา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงนฏกร ชูเชือ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงนันท์ณภัทร นุ้ยรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงนำหวาน สุขปาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงปณิตา โรยรอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงปรีชญานันท์ นาคนิยม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๙ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงปญญาพร ทวิชศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงปยะธิดา พิณเอก

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงปยาพัชร ประสมทรัพย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงพรปวีณ์ เทพไพฑูรย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพัฐสุดา นวลศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงพิชญา อรุณรักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงภัสราพร นุ้ยเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงวันทนีย์ มณีเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงวิชยมล วงศ์ทิตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายวีรณัฐ ฉายากุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงสุนิสา นวมเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงอนัญพร ชูทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงอรพรรณ ราชยม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงอังคนา สุมาลัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายอิทธิกร อินทร์ศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงเกวลิน จันทร์มณี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๑

นายจักรพันธ์ ยังสถิตย์
๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๒

นายวสันดิเทพ

์

รักษาพล ๕/๙/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๓

นายพีรพงษ์ ใจสมุทร ๔/๓/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๔

นายสมบัติ ขาวสุวรรณ
๙/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๕

นายเอเนก มาตรสอาด ๘/๔/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๖

นายปญญา พรหมน้อย
๑๗/๓/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๗

นายชัยวิวัฒน์ ศรีแก้วเขียว
๒๙/๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๘

นายสุทิน ชูจันทร์ ๖/๘/๒๕๑๖ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๒๙

นายประมวล รอดเมือง ๑/๙/๒๕๑๘ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๐
นายมงคล พูลสุข

๑๙/๕/๒๕๒๕
เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๑

นายอัษฎาวุฒิ บุญจันทร์
๓๐/๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๒

นายมนัส คิวเจริญ

้

๑/๗/๒๕๑๑ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๓

นายโชคอนันต์ เมืองแมน

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๔

นางวัฒนา ปานเผาะ
๑๖/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๕

นางลัดดา ขุสำโรง
๔/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๖

นางสาวสุมิตตรา นาควรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๗

นางสาวพรทิพย์ ลิมปกาญจน์ ๒/๙/๒๕๑๙ เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๘

นางสาวชนะกานต์ เจริญวงศ์สว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๓๙

นางสาววิชุดา จุลจงกล
๒๑/๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๐
นางสาววนิดา นิมบ้านควน

่

๑๖/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๑

นางสาวจริยา ชูช่วง

๑๓/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๒

นางสาวจิรปรียา นาคมณี
๑๓/๙/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอหลังสวน สุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงกนกพรรณ พลไทย

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษไหน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศักดิรักษ์

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายกฤตภาคี โยธาจักร
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงกันติยา เหยียบรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายกิตติ รวดเร็ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงขวัญปภา นาคยุติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ กองจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงชญาภรณ์ คงปาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงชาลีนี ขำจริง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงดรุณี ทองสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงทิติยา พม่า
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงธนิดา บำรุงพงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงธมลวรรณ บัวไสย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีศักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เศรษฐสิงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายธีรพันธุ์ ชาดเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายนพดล หมืนศรี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายนราธิป บุตรกลอย
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงนริศา ณศฤงคราญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงนฤมล นาคลำปาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สกุลแพทย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงประภาศิริ จันทร์ทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงปนสุดา จิตรอารม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงผกาภรณ์ รามเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงผกาภรณ์ หนูทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงพิมพ์กนก เรืองคง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายมิญธาดา บุญเชาวนะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงยุวธิดา พรหมจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองวัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงวนิดา ตังสุรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑ / ๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ รัตนพัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงศศิธร สินนอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงศิริพร อ้นทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงสุชาดา โตรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงสุปาณี เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา นุ้ยเมือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ พุ่มขจร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงอมลวรรณ กลินสุวรรณ์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงอารียา แสงสีดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๔

นางสาวเกศินี เพชรวงษ์วาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๕

นายเจริญชัย สุปนตี

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายเจริญศักดิ

์

ฤทธิศิริภร
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ วงค์สวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๘

นางสาวศิรินทรา สีลารัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๘๙

นางสาวสุทธินันท์ แท่นนิล
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงฐิติมา หีตศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงณัฐฌา แก้วเกลียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงสุนิชา จอดประสงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงอรอุมา แช่มช้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดด่านประชากร  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงกนกพร ชูบ่อฝาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงกานต์ฤดี ภูกาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงชุมพูนุช มิตรพวัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายณัฐภัทร เขียวอุดม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงทักษิณา แซ่ด่าน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายธนกฤต ฟูเฟอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงนฤวรรณ หนูรักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงรัฐวิทย์ มหาศิริพัฒน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงวรรณฤดี จันทร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงวรัญญา ปนชะวา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แดงมณี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายสรศักดิ

์

พรมเวช
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ละอองทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงเปมิกา กาญจนมล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายโชตินนท์ จัตุรงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๐๙
นายชาติเชือ

้

อรชุน
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๐
นางสาวณัฐพร รัตนสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๑

นายนันทวุฒิ เทียบทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๒

นายพงศกร ชูบ้านนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๓

นางสาวมินตรา จินตยาศวิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๔

นางสาวศดานันท์ จรจรัส
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๕

นางสาวศศิธร ศิริยงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๖

นางสาวสุธินันท์ ศรีฟา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๗

นางสาวเฉลิมพร ศรีบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๘

นางสาวเมธาวดี ฉิมสอาด
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๑๙

นางสาวจรรยพร สุขนิรันดร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๐
นางสาวจิดาภา มหาแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๑

นางสาวจิราภรณ์ พรมรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงปริชญา เล่งระบำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๓

นางสาวลลิตา ชำนาญรบ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๔

นางสาววรนิษฐา เพชรจำนง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๕

นางสาวศิริรัตน์ แกะรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี กาญจนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๗

นางสาวเมฆขลา คนคล่อง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงบางกา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กลึงเกลียง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายอดิเรก วางมือ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายพัชรพล โสมขันเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงรุษยา มีศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ฤกษ์ดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงการะเกด คงศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ กีข้อ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายธีรวุทย์ ว่องวัฒนสิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงนภสร ทวิชศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงพรรณปพร กุ่ยมณี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงวรรัชต์ มุขสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายศราวิน วิเชียรรัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภักดีพิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายสิทธิชัย กันพล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงอนัญพร หุ่นกลอย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงเหมรัตน์ เกตุทัพมอญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายยศวัฒน์ รอดบุญมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงพัชราพร ซ้ายหนู
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงทิพย์ธิดา ถาวรวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๔๙

นางสาวสุวพัชร อนันตพรไชย
๑๐/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ส่งศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ รังสิมันตุชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา สุภาพกาญจน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงจิรนันท์ คงมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายธวัชชัย สิมมาลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงโสภิตา เพ็ชรสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงจารีวรรณ บุญมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจนรอบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงภัทรธิรา เกตุหนองพ้อ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๕๙

นายพิเชษฐ์ ทับทอง
๑๑/๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๐
นางสาวจินตนา ยวงแก้ว ๗/๗/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๑

นางสาวจีรวรรณ สุขหลังสวน ๙/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๒

นางสาวชไมพร คงหนองไทร
๑๑/๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๓

นางสาวนิภาวรรณ ทองวิเศษ ๔/๔/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๔

นางสาวมัสตูราห์ มาลียัน ๙/๒/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๕

นายสุถนอม จิตต์เอือเฟอ

้

๒๒/๗/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๖

นางสาวอรพรรณ อารีราษฎร์ ๕/๙/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงทัศนีย์ พงษ์สวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายนวพร กิมซิว

้ ้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๖๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
สุทธิจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงภาวดี เพชรมณี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงสุจิตร์ตา โภคาพานิชย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ศรีสมยศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายเมธัส ลิมกลาง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงเหมวรรณ ทับทุ่ม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายกมลพันธ์ คำกาญจน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายกิจติศักดิ

์

มาตรวัตร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงจิตตมาศ อนุโนนธาตุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายชิตพล ซ่อมแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงดวงฤทัย โกปน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายธนพล วิเศษสินธุ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายธนพัฒน์ ทองขาว
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงนฤดี
นิยมสมุทรานนท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงนิตยา สังข์ดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงนำทิพย์ เพ็ชรวิสูตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงบุญญาพร กลินเกษร

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงผกามาศ ประกอบปราณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายพงษ์ศิริ นุ้ยสอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงพรศิริ ยังคีรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายวรรธนัย พูลบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายวรันธร ณ มณี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงวิภาวี พริมนะ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายวุฒิภัทร อุ่นซี

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายศราวุฒิ พุ่มสงวน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยังพลขันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายสราวุธ คำสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงสุภาวิตา จินาอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชัยมงกุฎ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายอติชาติ แมนเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงอทิตา รุ่งแดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงอนงค์นาฎ คำกาญจน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ มากลับ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงอลิชา คล้ายสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายอานนท์ บุญส่ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ประเสริฐสังข์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงเกษราวรรณ เกิดสมบัติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงวันวิสา ธรรมจารีวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองหัตถา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงอังคณา เทพโยธี

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๐
นายพิษณุ รกไพร

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๑

นางสาวกมลทิพย์ แย้มชะยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๒

นายกฤษฏิคณิน

์

ไชยพูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๓

นางสาวพิไลพร เพ็ญดารา
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๔

นางสาวสุหรรษา คุณศาสตร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๕

นางสาวมัลลิษา เกิดทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๖

นางสาวเจนจิรา เพชรวิสัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายชลสิฏฐ์ สุขสงฆ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ช้อนคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายถิรวุษิ นัทธี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายธุมากร ยอดสวาสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายเขมราช สังข์ทุม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายเจริญพงษ์ โพธิสิทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ โพธิสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สุดสวาสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงวิมลศิริ เดชทุ่งคา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงคีรี วัดเชิงคีรี  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชิตรัตฐา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายปรวัฒน์ พรมมาตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายอมรเทพ อินทรสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงนาขวัญ บุญมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงณัฐมน ภู่ขันเงิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายอนุพล หลักกำจร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๒

นายสุรศักดิ

์

สุขเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๓

นางสาวสุวิสา แท่นทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายทินกร บุญสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงถิรดา โล่อ่อง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายรุ่งนที แก้วมณีพุด
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วัดควน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงกฤษณา อินทรกำแหง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงธนัชพร บริคุต
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี นิมถึง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ลิมรัตน์สุวรรณ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงภัทรธิยา ภูผาพิทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงมาริสา สระทองน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ เกิดเกาะกลาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายศิริมงคล วิชัยเลิศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายสุริยัน สันทัดการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงกุลสตรี เกตแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงศศิธร สระทองน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

รวมธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายณัฐพล สังข์แดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ เกิดมุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

เล่าประวัติชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายธีระกานต์ ธรรมปรีชา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงนวัสนันท์ สาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงพักตร์จิรา หอมมาก
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงมณีวรรณ เกษาพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายมนตรี อ้นวิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายมานพ พลนภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงรัตนา นาคสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงราวรรณ โคตรอาษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงสุธีธิดา กะฐินทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงสุภาพร เกษาพร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงอภัสราภร บุตรพรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงอรอนงค์ จันทับ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา พยับแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายกฤษฎี ชูน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงขนิษฐา ขาวชำนาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงจิรัชยา เจิมธานี
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงจีราพร แก้วสาโรจน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงชุติมา อินทะนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายฐิติพงษ์ ใหม่กระบี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายธนทัต มากบำรุง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายธราเทพ เกิดมุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายผดุงเดช บุญชาลี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๔

นายพายุ สุจริต
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงยุวรัตน์ ชืนด้วง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายสนธยา สุคันโท
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงสุชาดา ทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงสุมลฑา จันทร์สมบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายหาญรบ จันทร์สมบัติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๐
นางสาวอร บุญพิทักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงอรินทรา พยับแสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ช่วยชูหนู
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๓

นายขจรศักดิ

์

ช่วยจุ้ย
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๔

นายจิรัฐ แสงสุขดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๗ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๕

นางสาวชมพูนุช ปานชัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๖

นายทักดนัย รักจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๗

นายธนภัทร ปุตระเศรณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๘

นางสาวธิดารัตน์ กลับประยูร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๘๙

นางสาวพรชนก บัวระภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๐
นายพีรณัฐ กาฬผล

๒๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๑

นายรุ่งโรจน์ เกิดอุดม
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๒

นางสาววรรณภา เกิดสุวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๓

นางสาววันวิสา ลิดเต็ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๔

นางสาววิภา นุ่นแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๕

นางสาวศิรดา ขำกระจิตร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๖

นางสาวสรินยา แสนขำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๗

นางสาวสุธิชา แก้วกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๘

นายสุวัฒน์ สายบัว
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๕๙๙

นางสาวสุวิมล สุจิตรา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๐
นางสาวอรัญญา พรมลุน

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๑
นางสาวอัจจิมา น้อยถึง

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายอุทัย บุญลำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๓
นางสาวเสาวณีย์ เสานคร

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๔
นางสาวกนกวรรณ สอนโยธา

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๕
นางสาวกมลทิพย์ จันทร์อุ่น

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๖
นางสาวกมลรัตน์ เสนาสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๗
นางสาวกรรณิกา คงทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๘
นายกฤษณะ จุ้ยนวล

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๐๙
นางสาวกัลย์สุดา หนูชนะภัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๐
นางสาวกานต์ธิดา เพชรยังพูล

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๑

นายกิติพงษ์ จันทร์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๒

นายขจรศักดิ

์

สุขดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๓

นางสาวจริยา แสงสุริย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๔

นายจิรสิทธิ

์

หลีกอาญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๕

นางสาวจิราวรรณ ครุฑไชยันต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๖

นางสาวจุฑามาศ ชูราช
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๗

นางสาวจุฑามาศ หน่อพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๘

นายฉัตรดนัย รังษีบุตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๑๙

นายชนาธิป เมฆหมอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๘ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๐
นางสาวชลาธร ศิริผล

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๑

นางสาวชลิดา เยาวหลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๒

นางสาวชลิตา อันประสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๓

นายชัยวัฒน์ มากเต
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๔

นางสาวฐานิตา จำชู
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๕

นางสาวณัชชารีย์ บุญศิริวรวัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๖

นางสาวณัฐตชา อ่อนนวล
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๗

นายณัฐพงศ์ ชุ่มสนิท
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๘

นางสาวณัฐริกา อนันต์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๒๙

นางสาวดลนภา รามคล้าย
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๐
นายถนอมพงศ์ แดงขวัญทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๑

นายธนวัฒน์ นกยูงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๒

นายธนากร อินทสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๓

นางสาวนภัทรศรา เพ็งทะลุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๔

นางสาวนภาพร แคล้วคล่อง
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๕

นางสาวนภารัตน์ นุ้ยมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๖

นางสาวนิตยา แดงสกล
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๗

นางสาวนิภาวรรณ นาคหญีต

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๘

นายนิรวิทย์ รอดสุด
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๓๙

นางสาวนุจรีย์ สร้างเกตุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๐
นางสาวบุษยมาศ สายัณห์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๑

นายปวริศ ก้อนศรีษะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๒

นางสาวปฐมาภรณ์ นวนศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๓

นางสาวปทมาภรณ์ สุขมากผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๔

นางสาวปานแก้ว ชุ่มสนิท
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๕

นางสาวปาริชาติ ประเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๖
นางสาวปนกาญจณ์ ชุ่มสนิท

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๗

นางสาวผกาวรรณ ปราบมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๘

นางสาวพรนภัส ทองประทุม
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๔๙

นายพรพิทักษ์ มนัส
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๐
นางสาวพรหมพร ชูชมกลิน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๑
นางสาวพลอยพรรณ สายสังข์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๒

นายภคนันท์ ร่วมจิตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๓

นางสาวภัทรวดี ช่วยชูหนู
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๔

นางสาวมัณฑนา ชืนจิต

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๙ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๕

นางสาวยุวดี สมบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๖

นายราม แสงมณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๗

นายวรพงศ์ อุดไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๘

นางสาววรหทัย เชือสุวรรณ์

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๕๙

นางสาววริศรา คงทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๐
นางสาววัชริตา มีสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๑

นายวัฒนา โทธานี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๒

นายวิชัย บุญรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๓

นายศิริชัย สมประสงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๔

นางสาวศิริวรรณ จันทร์ราตรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๕

นายศุภณัฐ ปสสา
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๖

นางสาวสิราทิพย์ มะเดโช
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๗

นางสาวสุจิตรา ท้าวเชือลาว

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๘

นางสาวสุพาภรณ์ ขุนดำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๖๙

นายสุรเดช ถนอมชนม์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๐
นายสุวรรณรัต ดวงใส

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๑

นางสาวสโรชา ไชยกาลศิลป
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๒

นางสาวอนันตญา พัฒน์เจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๓

นายอนุรักษ์ บุญธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๔

นางสาวอรัญญา ฝอยกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๕

นายอานันท์ ยอดยิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๖

นางสาวเนตรทราย เอกนันทดำรง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๗

นางสาวโสรยา ด้วงเผือก
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๘

นางสาวไพลิน ธิราศิริพร
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๗๙

นางสาวกรกนก เล่งน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๐
นายจักรินทร์ พันธ์เมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๑

นางสาวชัญญานุช จรรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๒

นายชัยวัฒน์ พรหมขุนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๓

นางสาวฐิตารีย์ อุดม
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๔

นางสาวธิติมา มูลนาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๕

นายนันทชัย เกาะเกตุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๖

นางสาวปาริชาติ ตังอรุณ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๗

นางสาวปยะพร เกิดสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๘

นางสาวพวงผกา บุระพา

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๘๙

นายภานรินทร์ ผุดโรย
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๐ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๐
นางสาวมุจลินท์ คำล้อม

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๑

นางสาวยุพิน สุขประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๒

นายรวิสุต มีณรงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๓

นางสาววชิรญาณ์ บุญรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๔

นางสาววาสิตา รักเย็น
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๕

นายวิชัยรัตน์ น้อยมณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๖

นายวิริยะ รอบรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๗

นางสาวศิริวรรณ ชูขาวศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๘

นายสมเกียรติ นิพรรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๖๙๙

นางสาวสรณ์ศิริ บัวครืน

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวสิริฉภาลักษ์ รอดสงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวสุธิษา รัตนพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๒
นางสาวสุวนันท์ เชือชาติ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาวอันดา สมบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงธิดามาศ ปราบมาก

๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฏฐกมล รักเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายสมบูรณ์ ช่วยชูหนู

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายเชิดชาย อีศาสตร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ศรีเนตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายพลวัฒน์ ผ่านสำแดง

๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายสุรชัย คลีแก้ว

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายไชยวัฒน์ สว่างเดือน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ชูชมกลิน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงหญิง ปฏิแพทย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงณัฐวิภา พรหมรักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายอภิรัชช์ แตงโท
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ ครุฑยักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๘

นายโสภณ แก้วสุวรรณ ๑/๒/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๑๙

นางสาวกรรณิการ์ อินทรชิต
๑๗/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาวจุฑาทิพย์ ขาวปลัง

่

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๑

นางสาววรางคณา บรรจงการ
๑๖/๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๒

นางสาวเมธินี นัทสุทธิ

์

๒๑/๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงกรกนก ดาวกระจาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงกาญจนา แซ่จิว

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๑ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงทัศนีย์ จิตภิรมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงพรหมพร ปญญาธิโป
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงวรรณวิสา นุชหัส
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงศศิประภา กันแคล้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงสโรชา นิลสถิตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายอมรรัตน์ บุญจวง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงอารยา ศรีสมภาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงกฤษณา เอนไชย
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงตรีรัตนา เชือนาค

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงบุณยานุช แก้วเกษม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงลดาพร จงรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีเทพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายพงศกร พุ่มพวง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงมณทิชา ผลพฤกษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๓๙ เด็กหญิงสุภัสสรานันท์
ครุฑไชยันต์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอนุรดี เศลาอนันต์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงเมริกา ประดับสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงกฤษณา ฤทธิชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายคุณากร บัวจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายจตุพล นวลจังหวัด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงจุฑาเพชร เพ็ชรคง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงปยะพร สงวนชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายภูฤทธิ

์

ไชยยางพานิช
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงมณีทิพย์ สุพรรณดิษฐ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงยศวดี แสงสุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เผ่าวิหค
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายสิทธิโชค แก้วแกมทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ แซ่หลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ สอนสังเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขเอียด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงณิชนันฑ์ ธดากรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี ไชยภักดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายสิทธินนท์ เล่งระบำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๒ / ๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สังข์ย่อม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงจิรนันท์ คงมัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงชนิกานต์ จุลบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา นิรภัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงดารินทร์ ชัยชนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองจำนงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงนัชนันท์ บุญเกิด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงปาลิตา เย็นสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พงศ์พญา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงภวิษย์พร บัวงาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงภัคนันท์ วราพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๒ เด็กหญิงวรรณธกานต์
สอนจิน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงศศิชา โพธิคีรี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงสร้อยฟา กำเนิดโทน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงสุเพ็ญพร กิจสมบูรณ์สุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงเกศินี รักษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงเปรมฟา กมลเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ซุ่ยกลัน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายยุทธภูมิ ทองปาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายจักรนริน พูนทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายมงคลชัย พรมรัก
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายศุภชัย ก๊อก
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงชนากานต์ สุพรรณชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายชิณวัตร กองสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงพรไพลิน บัวแพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงอารินดา แก้วนคร
๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงสุนีย์ มากศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงสุภัทรตรา สิบธง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางแหวน วัดบางแหวน  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงสุจิรา พรหมศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวปยาภรณ์ อุชานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายสุรชัย หนูโรง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงพีรกานต์ สุวรรณศรี
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงสาธินี ขุนดำ
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงอรญา สิทธี ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๓ / ๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงสุวรรณี ห่อหุ้ม
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายวรวุฒิ จูดเกลิยง

้

๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายณรงค์ มีแก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายพรเทพ เพชรนก
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายอนันต์ทชัย จูดเกลียง

้

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงศกุณี ดีมาก

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายศักดิชาย

์

ชูจันทร์
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธนดล เลียมทอง

่

๒๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงนุชนาฎ อ่อนจันทร์

๑๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงวิสุตา บรรจงสุทธ์

๒๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านควนสูง วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายคเณศวร เทพทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พงษ์มา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ โปธา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายอนุเทพ ใสชืน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรณาจักร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวิภาวี สมสำราญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงกรกช คงจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงชะมัยพร ปจฉิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงณชญาดา โอฬาร์รัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงปรมภรณ์ ศรีทองกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อินเลียน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงมุกทิตา มณีนัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงสิริยากร จันทรศร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงจินตนา สร้อยหอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แมงเมิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงฐาณิตา แซ่ฮัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจห้าว
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงนพมาศ พรหมเพชรนิล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงนพมาศ รัตนะอาษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงนัยรัตน์ ชัยนคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงปณิตา คงจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงปยาพัชร เกลียงประดิษฐ์

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายพงศ์ศิริ แก้วเพ็ชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงพรชิตา ยงญาติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงพุทธิดา แซ่เหล่า
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๔ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีตังนันท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายศุภกิจ ทองสองแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงสุนิษา ราชคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี บุญเพิม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงอริสา เงินสยาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงกาญจนา เกษหอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ คงเอียด
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายธนวัช สมุยเจริญสิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หอมจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายธีระเดช โนรีกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงภรณ์ธิดา พิมธรรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทรศร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายวงศ์ชนะ ขาวไกรรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ เอียวภู่

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุดสวาสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ขาวสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงฐิติพร เพ็ญสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงณิชกมล อนาถ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายพรหมเทพ สุทธิบูลย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ แก้วนิล

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงวริศา ศรีสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงสร้อยสุดา หีตชนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา ทิพย์รัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงเปรมิการ์ สีหาบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงโสภิตา เม่นไพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายทวีทรัพย์ พูนศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายภูริทัต บุญพัฒน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชูประยูร
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายอนุพงศ์ แสงนาค
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงอรพิณ ช่วยไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงโสรส หลีฮกเส็ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายธีรพงษ์ เมฆเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ตุ่นบัว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงชฎาพร ศรีสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายชัยณรงค์ เผือกชู
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๕ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงรัชนี สะอาดศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายปรเมศ อุ่นใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายเตชทัต ชุมดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายจีรพัฒน์ จันทร์ชาวนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงอริสา สันลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง วัดทองตุ่มน้อย  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงนภัสสร ชัยอนันต์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเนียน พรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายวิชิตรา เจริญรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงอรนุช สมเกาะอม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ปญญาจักร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงวรรณดี ด้วงตำยาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

เปนสุขมาก
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงชไมพร แย้มรส
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี จำนวนพล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สนันแสง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงสรัลชนา รัตนเทพี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ โคนาบุตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายณัฐดนัย คำระหงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายธนกฤต มณีแดง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชุมวรฐายี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายภราดร ชาติชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงวรนุช เพชรกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ความหมัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายเขมนันท์ มาน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงเบญจพร ชูเทพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงเบญจพร พันธุรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงเหมวรรณ กาญจนะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ พึงมี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายคงกฤช ปราบมาก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ สืบพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงปยดา เกตุแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมนึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายอดิเทพ ความหมัน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายโกวิทย์ รักปาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงพรรณี ทิพย์ภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงพาภรณ์ ชุมพล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๖ / ๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายภูผา เขือนศิริ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงลออรัตน์ จันทศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายวรวิช สุดรอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายวีรภัทร วันทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงศรีสุดา ดีแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงศิริพร แซ่เอ็ง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงหัทยา ศรีสุวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายอนุชา ปจฉิมานนท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงศรีมัสยา คันธมาลย์ชาติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิรมลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวกมลชนก เยาว์รัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงนิษฐภาสินี แก้วอนุรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายพงศกร พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงอารยา ฉิมสะอาด
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงกนกพร ลันคีรี

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายนัฐวุฒิ เพ็ชรชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงปนัดดา ช่วยแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงภัคจิรา สุขแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายภัทรภณ แซ่เดียว

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงภัทราวดี เสลาคุณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายฤทธิชัย สุขศรีนวล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงศิริขวัญ เพชรสังวาล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายสิทธิพล กลกิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงสุภาพร เพชรสังวาล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายสุริยา ภิรมย์เจียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงแพรวา ทองธวัช
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ชูทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงชมัยพร รักษ์ทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงฐิฎิญา บุญนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายณัฐิวุฒ จันทร์เพ็ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายธนภูมิ คงขลิก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์เพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงพัชรี เรืองรอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงพิมพิกา แซ่วี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงภัศรา สุขโข
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงวัชราพร จินตุลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายวีรภัทร ดีทองแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายศุภวรรษ ศรีเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงอิศริยา เรืองศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายอโนชา โสนาพูน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

โสนาพูน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ คำโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงกมลชนก เจริญศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พัชรไพศาล
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาคแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงปยธิดา คล้ายอุดม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงรติสา แก้วมหิงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงสิริกัญญา ปานท่าไม้
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๗

นายอดิศักดิ

์

คล้ายอุดม
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงเกศกนก เกตุแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๔๙

นางสาวกณวรรธน์ ชุมวรฐายี
๑๔/๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๕๐
นางพรรณวดี ภูวเศรษฐาวร

๑๗/๕/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านทับใหม่

วัดโสมสิริวัฒนาราม
 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๕๑

นางสาวศศิภัค ธรรมชูโชติ
๑๖/๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๕๒

นางสาวสุภาพรรณ ศรีมณี
๑๑/๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๕๓

นางสาวอภัสรา เย็นใจ
๑๐/๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๕๙/๐๙๕๔

นางอรอุษา ใจรักษ์
๑๑/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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