
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๔,๑๓๔ คน ขาดสอบ ๕๔๔ คน คงสอบ ๓,๕๙๐ คน สอบได้ ๑,๕๐๔ คน สอบตก ๒,๐๘๖ คน (๔๑.๘๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายปญญา อินทนาศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

แขวงเมฆ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ ทองมาก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงเมธาพร สูงยิง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงอัญชลี ปากหวาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงวนิดา โพธิจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา ภูมิสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายภัทพงศ์ ศรีศักดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายกฤษณะ รักษาทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวรรณธิดา ทองงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายสุธีรพงศ์ หนูภักดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายบุญวรุตน์ สว่างรุ่ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงกมลพร ภูมิสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายตันติกร หีตชนะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายอดิสร ศรศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุธินี ไกรวิลาศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวิจิตรา พิณวานิช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงอภิริษา ศรีวิสัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายวงศกร รักเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จำปาทิพย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายพุทษฎา น้อยดอนไพร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงวรรณนิดา นอบน้อม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงญาติมา สินทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงมาริษา รอดนาโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายนนทวัฒน์ จันทศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงจันทราทิพย์ สวดตะมะนัง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายกฤษดา แสงใส

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงนันทนา แซ่โง้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาบ่อ วัดเขาบ่อ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงฐาปนี แปงอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายเขมณัฐ เกษมสุข

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ขาวเมืองน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงดวงกมล มูลแสง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอเตีย

้

วัดคอเตีย

้

 

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงณัฏฐา ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพิชามณช์ เทวบิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงอริสา อุทุมรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงพิมลวรรณ อ่องวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายนิธิกร เทวบิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงพิไลพร ศรีสมุทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุวนันท์ สังข์ทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงนันทิพร เรืององอาจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงพรสินี แม่นศร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายนวมินทร์ ร่วมยอด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงอาภัสรา ครองบุญชู

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงจันทกานต์ แดงบำรุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงสุวรรณณี ศรีบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายชาคร วรนาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายพรพิชัย ย้อยพลรบ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายสรยุทธ์ สมบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายชกร แก้วแจ่มจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงนันทิพร ทองมาก

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนรวบ วัดดอนรวบ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุทธิดา รามคล้าย

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงเจนจิรา เปยมอยู่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงอันธิตา ศรีสง่า

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงโชติรัตน์ ยังยืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงณีรนุช อินทร์เอม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงดารารัตน์ คชการ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดทุ่งคา  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงนันทนี ทองแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอสน วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงธีมาพร เหมือนมนัส

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอสน วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์ ก๊กเปลียน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายอนุพงษ์ จันทร์เผือก

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายทรงธรรม พรมรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๒ เด็กหญิงอัฐธนกาญจน์
เผ่าวิหค

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ้อยทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายกริชศักดา อินทรแหยม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงธัญพร เทพมณี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองฉาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายสุรพงศ์ อำพันกาญจน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายภีมพล อยู่สุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายวิชญ์ภาส คงกิจชากร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงวรรณธิดา ญาณธรรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทรงศรีจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงอาริยา คุ้มเกิด

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงวรนิษฐา ละมังทอง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงนลินนิภา ขาวเผือก

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงนันทัชพร ชืนสุดใจ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงปนัดดา นิยมจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงกุลจิรา สวัสดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายวีระพจน์ เจริญศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ อาจพินิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา จักปราณี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงรัชดาพร ช้างแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ พูนเพิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายวีระชัย ฉายสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงพรนภา สงวนสัตย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงวนารัตน์ วงศ์เสถียร

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ตองอ่อน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เผือก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๘
นายประสาน มันดาเล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ พัฒนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงอริศรา หอมกลิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงจันจิรา อุดมเศรษฐ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงบัณทิตา อินทะโก

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา ขาวจุ้ย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงนุชวรา นุ้ยรุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายวัชรพล ตันเซ็ง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายณพฤทธิ

์

หญีตอัมฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายทัดชัย สุมะนี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายณัฐพล เจริญศิริ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายอานัน อินทนาคม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายวัชรพงษ์ ตันเซ็ง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายธนวิชญ์ นามพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายสมโภชน์ แซ่เล้า

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายสรวิชญ์ ใจดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายชัยพฤกษ์ แผ้วใจดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงขวัญนภา อุดม

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงเนตรมณี พงษ์เจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงศิริรักษ์ อิมสมบัติ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วโยธา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายกฤตพล แย้มเย็น

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายณัชพล นรรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายชัชชัย คลีบำรุง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงฐิติวรดา แก้วโยธา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวศศิธร สุทธิรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายทรงกลด ใจสุทธิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายธีรเดช เขือนเพชร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สมประสงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายกิตติธัช แสงแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายธนดล ขำเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายปลืมศักดิ

้ ์

นิภานันท์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายธรรมรงค์ หอมจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงมาลัยรัตน์ ปญจบุรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงกาญจนา สว่างอารมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงปยาภรณ์ ไพรสว่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายธนาวุฒิ ทองแท้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เอียมองค์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายบัญชา ตุลาธน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงณัฐนรี แสงสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงสิริวิมล ประทุมวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงจรีรัตน์ ฉิมมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงวริศรา ขุนบุรุษ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงภัทรพร จีนป้ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายชนินทร์ ทองแสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงวราลักษณ์ เอมสะอาด

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มะอาลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๖
นายยุทธนา เปาะทองคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงณัฐริกา สงวนสัตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงวันเพ็ญ

อำพรรณ์กาญจน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงณัฐณิกานต์ ภูมิสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายล้อมพงษ์ สนธิรักษ์

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายคุณากร ปดกอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทิพยุบล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงสตกมล พลสุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายประพัฒน์ เอือยศรี

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงชนาพร ยังยืน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงอัจฉรา ดำอุดม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวทิพวัลย์ เย็นสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุทธิดา ทองลาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๔๙
นางชุติภากานต์ จิรพรนันท์

๒๗/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๐
ว่าทีร้อยตรีปยะรัตน์

่

ยลธรรธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๑
นางรัตนาภรณ์ สมัครค้า

๒๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาววราทิพย์ ชุ่มกลิน

่

๑๗/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวสิริยาภรณ์ นันทบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม วัดท่ายางกลาง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวซานด้า เปยเว

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๕
นายโกวิทย์ ยูแวอู

๒๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายสุนทร มิวเมียเมียะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางคอย วัดบางคอย  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มูลศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายชนะวัฒน์ ประดับการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายณัฎฐ์ธนภัทร จีระวงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายณัฐชนน พิชัยณรงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เซพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ คงบุญรักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงกัณฐ์มณี วัฒนจิตต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองนุ้ย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๕ / ๔๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงจิดาภา จิตรธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงเจนจิรา ทศเพ็ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงนฤมล รอดอุนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงบุญทรง สนานคุณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงเกวลี ปรากฏหาญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงญานิณ วงษ์สนิท

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายปณณธร ศักดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายธีรภัทร เพิมทรัพย์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงภุริดา บุญประสงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายกันดนัย ทองพระศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ฉัวเซ่งอี

่ ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงศิริพร ทับผ่อง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสมิตา สมศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายภูบดินทร์ จิตรธรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสูบ วัดมุขทวี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายธนกร ชนมนัส

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงนราทิพย์ บรรยงกิจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายหิรัญ บำรุงพล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายจักรพันธ์ ชันนะสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วัดนาชะอัง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงพิไลวรรณ ชนม์ทวี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาทุ่ง วัดนาทุ่ง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายณัฐภัทร หงสะทาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงศุภสุตา กาลนิยม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงรวิมณฑน์ ซุ่ยยัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงกมลชนก สมเพช

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงการันชิดา อังคาวุธ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงผกามาศ ราชนาการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงฉันทิศา ขวัญแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อินทรสร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายวสันต์ บุญละออ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงศรัณยพร ธรรมวุฒิ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงปณิตา หญีตน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงพรพิมล มิตรเมฆ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงอภิฤดี สาธุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายจิรภัทร พงษ์สังวาลย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูรอ วัดหูรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงบัญฑิตา จันทร์หอม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงพรหมพร วิรัชศิลป

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๖ / ๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงภัทราวดี ทองเหลือ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แบ่งบุญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุขศรีนวล

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายศุภชัย พูนสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรฉิม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงภาวินี ศรีขวัญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแซะ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๖ เด็กหญิงพิลาสลักษณ์
ถินคีรี

่

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงภัทรภร เกตุคลองเขิน

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังไผ่ วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๘
นายพงศ์พันธ์ ณพัทลุง

๑๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๐๙
นายศุภวิชญ์ แดงสกล

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๐
นายนฤดล กลางณรงค์

๐๖/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๑
นายสิทธิพงษ์ เพชรคง

๑๘/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๒
นายกามนิต เกษะระ

๑๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๓
นายเดียร์ ทองกำเหนิด

๒๓/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๔
นายศุภกร เรืองพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๕
นายไพศาล สายใจบุญ

๑๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๖
นายสุทธิพันธ์ ยุติมิตร

๐๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๗
นายประจักร์ สุขประกำ

๑๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๘
นายอนุสิทธิ

์

เพชรชำนาญ
๑๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๑๙
นายวราวุฒิ บุตรจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๐
นายสมชาย เทศธรรม

๑๗/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๑
นายจักรพงษ์ สิบทิศ

๐๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๒
นายอรรถพล พรหมจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๓
นายบุญล้อม วิประจง

๑๑/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๔
นายชัยนันทน์ เกิดอุดม

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๕
นายอรรถพล ศิริเพชร

๑๕/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๖
นางสาวชญานิศา ศรีโสภณ

๒๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๗
นางสาวจิราพร เส้งเอียด

๐๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๘
นางธนพร คงพิรัตน์

๐๗/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๒๙
นางสาวอิสราภรณ์ ขาวแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาวอรุณี บัวเทียง

่

๑๕/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวนงนุช พานสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๒
นางมลฤดี ก่งหมิน

๑๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๓
นางสาววราภรณ์ เกตุสุวรรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๔
นางจินดามัย พรหทสีหา

๒๗/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๗ / ๔๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๕
นางสาวอัจฉราภรณ์ ดวงศรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๖
นางสาววาสนา ขันทเนร

๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๗
นางสาวลัดดา ช่วยศรี

๒๙/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๘
นางสาวมณีญา จันทร์น้อย

๑๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๓๙
นางสาวนาจฤดี ทองจันทร์แก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๐
นางสาวเพ็ญนภา มายพิมาย

๐๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๑
นางสาวณภัค กุลภัทร์ศรี

๑๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาวนิภาพร อุดทาโท

๐๙/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๓
นางสาวจุฬา อรชร

๒๑/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๔
นางคำหล้า กุลยะ

๑๒/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๕
นางสาวทัศนีย์ ขำพวง

๒๔/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๖
นางสาวลัลน์ลลิน พงษ์กสิกิจ

๑๐/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๗
นางประกาย กองร้อย

๒๐/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๘
นางสาวบุญเฮียง กุลยะ

๑๗/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชุมพร วัดหัวถนน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงดวงกมล หญีตภู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงลานีญา เรืองจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายอวิรุทธ์ มาน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ เสนทอง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงชญากานต์ พรหมราช

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พงศ์เกียรติพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายสุรยุทธ์ ร่มทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงสิรินดา ศรีวิศร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายธีรวัฒน์ ณะเพ่งพิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

มาลัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายศุภกร มาลัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงปภัสรา พรมบังเกิด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ บัวยุบล

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

โตวะจักร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ เถาเล็ก

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธงไชย เรืองจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายอนุชิต งิวงาม

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สมศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายสุรพงษ์ แก้วหานาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เติมศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

คันทสังข์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๘ / ๔๔
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ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายจิรัฏฐ์ ทันนาเขตต์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงเมขลา สิบทิศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายศุภกิจ แสนแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ โรยสุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงรจรีย์ ขุนพิภพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงอังคนา ขำแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธนพล แก้วหานาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายอรรถชัย เพชรรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายไพโรจน์ ย้อยพลรบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปริง วัดวังไผ่  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวพัทธยา เทศขำ

๑๕/๓/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายกฤตพล ขวัญเรือน

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายกิตติชาติ ชูสังกิจ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายเจษฎา คงเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายชูชาย มูฮัมหมัด

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายณัชพล คงกระพันธ์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายณัฐพร กันทวงศ์ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายณัฐพันธ์ จินดานิล

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายพรไพโรจน์ จิตณรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายพรภวิษย์ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายพลวัฒน์ นาคสังข์

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายพีระพันธ์ อำนวย

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายรัฐพล ช่วยยา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

อ่อนทรัพย์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

พิกุลทอง ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายศิลา พ่อสีดา ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายสมบูรณ์ ลือชัย

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายสมประสงค์ ฐานสันโดษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายอัมรินทร์ รักแก้ว

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงกานต์ฑิตา สะรุโณ

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงขวัญข้าว เพชรตะโก ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา สนานคุณ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงเขมิสรา เอียดดำ

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงเจนจิรา สุขขัน

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงณัฐกมล จินดานิล ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ฤกษ์ดี

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๙ / ๔๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงทิวารัตน์ เชือกรด

้

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงนงนภัส ภูตะมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงบัณฑิตา มองเต

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงปภัสสร ฟองบาลศรี

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงพรสินี เผือกผ่อง ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวรรณิษา เปยดำรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุชัญญา ฐานสันโดษ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงอรัญยา แจ่มบรรจา

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงอัญชิสา เปยดำรงค์

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์ดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายภูธิป ธนบัตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงอติกานต์ นิลสกุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายณัฐพงษ์ กลินพยูร

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สังข์นิมิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายพลสันต์ นุ้ยสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายชินาธิป พรหมชู

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงจันธิดาพร อำนวย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายปริญญา ทินแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ธรรมนุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงเมทินี สงัดศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายพรพนม เพชรตะโก

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ นิรภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ โภคากร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงธนวันต์ มิงขวัญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายนทีธร สินธนาวีวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงกนกพร นาคเพ่งพิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายดุสิต สร้อยดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม วัดบางลึก  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายกรรชัย ขวัญเมือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายธนากร เพชรศิริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายธาดา นาคกล่อม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายนนทวัฒน์ อินทร์น้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายเอกนรินทร์ แก้วใจดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายเอกรินทร์ ชูรังสฤษฎิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงกาญจนา ทศล้าง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว วัดหาดทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงสิริพร พิชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๐ / ๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ คงเมือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายกนก แสงสว่าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงดารินทร์ ธานา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรูด วัดหัวกรูด  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายภาณุวิชญ์ รุ่งเรือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงณิชาภัทร สำรองรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงกฤตยา โกยทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงจิดาภา นาคขวัญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาวกำเหนิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงศตพร ช่างประดิษฐ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงบุณยานุช อำศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงฐิดาพร พงษ์เพ็ชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงศลิษา หนูรักษา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงสุชานันท์ ชายสมุทร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงอัญชิสา จุลมาตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงเกษมณี สถิตย์เรืองศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงสโรชา กิจสวน

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงอังคณาศิริ สกุลเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงคุณงาม ยกสุวรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงศุภัชญา สุทธิรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงวณิชญา สีลัด

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ กุวังคดิลก

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงผกาวดี ขันชุลี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงปาลิตา ยอดดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายวรศักดิ

์

สุทธิรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ จันทร์แจ้ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูแนม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ ภัทรวังฟา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพัชชาพร แก้ววารี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายปณณวิชญ์ ลิมกลาง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายศิวกร สุขพิลาภ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงพัชรศรี ตันติจรรยานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายณัฐวัชร จุลมูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายประวันวิทย์ สิงสุวรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงวัลย์นภัสร์ เรืององอาจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สูตรประจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๑ / ๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงธนัญญา หนูทองแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงวิยดา ชัยรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงนฤมล นาคเพ่งพิศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงพรนภา พาสภาการ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงดวงกมล สังข์ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยังศรีนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายปพนธีร์ ภู่ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงจีรวัฒนา พูลทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงปาริชาติ จันทสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงทิฆัมพร ทองรอด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายอันดา จิตรอักษร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายตุลธร ประกอบวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายณรงค์พันธ์ แคล่วคล่อง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงรุจิษยา สุพรรณา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงพัฒน์ธณิชา พรมสุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงปริยาภัทร มณีเสวตร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงเจนจิรา ยังสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงปญชิกา จันทร์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงสุลักษณา ชัยพลดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงเมย์ริษา บุญจำนงค์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงเกสรา แผนคง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงณิชตา คำวาศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงจิราวรรณ จอมหล้า

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ภูทองกิจเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายพันธวัธน์ วิจิตรานนท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ นาคสังข์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงกัณฐิกา แสงหว้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ชุมวรฐายี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงกรกชกมล พร้อมพรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงกนกอร เลิศวิทย์วรพงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายเขมกร มีสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงญาณิศา อารีราษฎร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายวรยศ สำราญรืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงมุขมุนินทร์ เศรษฐทัพพ์ภาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงธันยพร จันทร์โท

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายปวริศ ศรีพัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกรกช จันทร์ฉาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายสุเมธ ท้าวผา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงวิภาวี พุมโกมล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายพิเชษฐ์ สังคุ้ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายณัฐชนนท์ รังสีปญญา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา วีระกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดา มากอำไพ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญบรรลุ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงเบญจมาศ รบชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงปริชาติ อำพันกาญจน์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงปยนุช รัตนาเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายกรกิตย์ สุขวิสุทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวรเมธ จันทร์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายวาสุธี ทศฐารัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายรัชชานนท์ ช่างตรึก

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ครองวิจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงกฤตพร คงเจริญเดช

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงธันยพร ศรีสนธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงนรัญญา ชูรังสฤษฎิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงนุจรี ศรีสงคราม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงพรทิพย์ รบชนะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงณัฐมน ศรีสุวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงรวินท์นิภา ซุยเล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียนมนัส

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายวีรภัทร มีลาภ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายกาจพล หญีตน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายอธิป บุญเทศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายรัฐพงษ์ ช่างตรึก

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายอติเทพ ทวาโรจน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงศศิเกตุ ยงกำลัง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงรพีพรรณ ช่วยมิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายกนกภัณฑ์ ชูศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สกลนคร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายตนุภัทร บัวบาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ชาญบำรุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงอุบลวรรณ ทรงธรรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงภัทรภร จีนพรัด

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

พ้นทุกข์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อำพันกาญจน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุวิชาดา ฝอยทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายภัครพล เพชรขจร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงปยาพัชร หัสโม

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายวรโชติ สันทัดการ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงจันจิรา เดชสม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายสาคเรศ พันธ์ธร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายจิรวุฒิ ภูมิสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว วัดดอนทรายแก้ว  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายเนตินัย ฟกแฟ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายนราวิชญ์ เยาวเลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ผิวไผ่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวรภาส ไทยนุกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสุชาวดี สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ รัตนพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงภัชราภา สุขวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงเปมิกา ครองทรัพย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงสุวภัทร ทิพพาหล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงณหทัย จันทร์อ่อน

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยังช่วย

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงศุภิสรา รัตนจินดา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงศิวกร ดำจีน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงวรัญญา ราชสีห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขเกตุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายธนกฤต แสงทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงชวิศา บุญมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ระลึกเย็น

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงบงกชกร แก้วทับทิม

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายณฐภัทร รัตนโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงบุลากร จิณะไชย

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ เมืองเสน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงเบญจพร กรดหนู

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ชูมี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงรังสิมา นาคบัลลังค์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายสรรค์เพชร ศรีสงคราม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงญาณิศา พ้นภัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงวรรณรภรณ์ สุตราม

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พลับแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายปยังกูร จันทร์มีอ้น

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายภูมิพัทร สุบรรณรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงณีรนุช สุดดวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายณภัทร เณรศรี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงชนิดา พวงเพ็ชร

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงศิรินภา แซ่อุ่ย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงปาฑิตา สมเนียม

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายภีรภัทร วิเชียรรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายศุภณัฐ นันทสิงห์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทสิงห์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงศิริภัสสร บัวเพ็ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายชนาธิป คำชาทิพย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายทีปกร นันตวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกุศลิน โคตรจันทึก

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ เพชรแหลมนำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงปวีณวรรณ บรรเทิง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายกาจบัณฑิต รบนิกร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงกานต์สินี มูลหัศ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายนราวิชญ์ สุขเกตุ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงมลินี ชุมดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงอินทราณี ภู่อุ่น

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงทัศนวรรณ เทียนมนัส

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายศุภกฤต มุจลินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอารีญดา เดชาพันธุ์กุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงสุฑาแก้ว แซ่ตัง

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายฟาริซีย์ แดนมะตาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วเพ็ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายธนพัฒน์ ชะดารัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๕ / ๔๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงญาโณทัย กลินยวง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐวดี วัฒนศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงเมขลา บำรุงสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายปณฑ์ธร จันทรมณี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายธนชิต สังฆราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายคุณวุฒิ พุทธพุ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายภูรินท์ จินายน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอรัชพร อินทสุรัช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงกฤตพร เชิดสันติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงรวิกันต์ เฉลิมโชคปรีชา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ ห่อแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขศรีแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายวรวุฒิ ราชานิกรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายประสิทธิชัย ประจิกกิจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายธีรภัทร ผาตูม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงณิชารัตน์ สินศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงพรนภัส ทศถารัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายณัฐพนธ์ จูจุ้ยเอียม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายเปมทัต สุวรรณวิสัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายตะวัน เพชรหาญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายอนุสรณ์ ยงญาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ อัญกุลศิริรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายธนานพ อินทร์ทิพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงเปมิกา เชือมอญ

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงฐีตารีย์ ปรีชาชน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายวรโชติ ขันชุลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงรัตติกาล สอนทวี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายภูวเดช รักขันโท

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายกกุธภัณฑ์ ชอบสอน

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายจักรรัตน์ มนตริวัต

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายวิชยุตม์ วงษ์สวาท

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงบุณยานุช ศิริมงคล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงศศิธร เพชรวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงธนชนก ยุวาวุฒิ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงพิณนิดา นุชน้อย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๖ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงธัญชนก กับกิว

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศึกษา วัดปากคลอง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๑
นางสาวปทมาพร เพลากร

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๒
นางสาวพิมพ์นภา สุยไสย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์แสง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายปณพัฒน์ บุญสืบ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ มยุระเปนซะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายวุฒิชาติ บุญสืบ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลธารวิทยา วัดชลธารวดี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายชนาวิทย์ พรหมเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายนันทชัย แก้วคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุธีกานต์ สกุลแพทย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายวรวิทย์ จันทร์ประสาท

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหลังสวน วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายขวัญชัย จันทร์หอม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ หนูคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายสายัณห์ กัณถาวร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจุฑามาส ไพสาลี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางหยี วัดถำบางนำจืด  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงนภัทร์ มะโนธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างมนัส วัดสว่างมนัส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายณัฐวัตร พัฒสถิตย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ฉัวเจริญ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงนาราภัทร ขอรัตน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ พวงบุปผา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงธรรมวดี ศรีวะสุทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงอังคณา เกษแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงธนพร จรัสศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนศรีวิทยา วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๓
นายสวาท เทพโภชน์

๑๒/๙/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๔
นายคมสัน ธรรมฉวี

๒๖/๔/๒๕๑๑
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๕
นางสาวอ้อมใจ พฤกษ์ให้ผล

๘/๑๐/๒๕๑๔
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๖
นางสาวรจนา ถาวร

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๗
นางสาวอรนิภา ณ  นคร

๒๗/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๘
นางสาวปราณี กรรณิยม

๒๐/๙/๒๕๑๒
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๗๙
นางสาวกัญญาภัค เสรยางกูร

๒๐/๕/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๐
นางสาวสุภาวดี หอมทรัพย์

๑๘/๑/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๑
นางสาวตรีสมร ฤทธิโสม

๑๕/๑/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๒
นางสาวจารุพรรณ ขาวสุวรรณ ๕/๖/๒๕๑๐ เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๓
นางสาวสิทธิพร

์

ศรีคราม
๒๗/๓/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวจีรพรรณ ศรีคราม

๑๓/๕/๒๕๐๗
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๗ / ๔๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๕
นางสาวจริยา พลสงคราม

๒๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๖
นางสาวเนตรนภา ทองส่ง

๑๗/๙/๒๕๓๗
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๗
นางสาวนาตยาพร เจริญวงศ์

๒๔/๓/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๘
นางสาวอำพัน รอดบุญปาน

๒๕/๑/๒๕๑๗
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๘๙
นางสาววาสนา ยินดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๐
นางสาวพริยนัช จันแจ่มจิต ๑/๔/๒๕๑๘ เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๑
นางสาวศิริพร เกิดสุข ๑/๔/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๒
นางสาวอรจิรา รสทิพย์

๒๖/๕/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๓
นางสาวอุบล พัฒนมณี ๕/๙/๒๕๑๙ เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๔
นางสาวรัชกรณ์ เพชรเมือง ๒/๒/๒๕๒๖ เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๕
นางสาววราพร ดิษธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๖
นางสาวยุพดี ด่านขุนทด

๑๕/๗/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๗
นางวัฒนา ปานเผาะ

๑๖/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๘
นางสาวชนะกานต์ เจริญวงศ์สว่าง

๒๐/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๕๙๙
นางสาววิชุดา จุลจงกล

๒๑/๑/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงจารุพร หวานนุ่น

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ แดงสอาด

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงพนิดา เย็นกลม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงศรวณีย์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ องอาจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงทศพร คมขำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงวรกานต์ โรยสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายพงศภัค แก้วกับเพชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายพีรณัฐ ดวงแปน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดดอนวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายกิตติธัช สุภัทรนิยพงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายจักรพันธ์ ปญญาคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายภูวนาท เรืองธารา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ พ่วงพี

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายสุทธิกานต์ ศรีเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงพัชรีย์ เขียวหวาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดราชบุรณะ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๕
นายชินาวุธ อ้นเสถียร

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๖
นางสาวพรสุดา เกตุแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๗
นางสาวเก็จมณี สุวรรณกลาง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๘
นายอติกันต์ คิวเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๑๙
นายสมรัก สุขประเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๘ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๐
นางสาวจิตติมา เมืองอุดม

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๑
นางสาวนฤมล พรหมจรรย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๒
นางสาวภัทราวดี พรหมฉิม

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๓
นายปริวุฒิ คงสนิท

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๔
นางสาวจันทิมา ฐิตะฐาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๕
นางสาวพรชนิตว์ ศรีโยไว

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๖
นางสาวณัฐริกา ยอดกาวี

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดวาลุการาม  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวช่อผกา ทองหนองหิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองหลังสวน วัดสุวรรณคีรี  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายวรวัช การถนัด

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วัดขันเงิน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายทองประศาน สิงห์ทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายสวิท สมาวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงวริศา หอมกอ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงภัทราภา ขวัญราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสุชาดา สงวนสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงสุพิชชา สุภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายธีรเดช รักสีนวล

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ เสมรอด

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายบัลลังก์ มาลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายนธี จารึกธรรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายเรืองศักดิ

์

โพธิส้ม

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ใช้สอย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงจิตรานุช ดัชถุยาวัตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุนิตา ดามี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงพุธิตา เพิกทิม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายพิทักษ์ สงวนนาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงสุปราณี คงทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงจันทิมา ประสิทธิกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงดวงกมล วงศ์สุขประเสริฐ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงภัทราวดี แคนมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงสุนิษา จันทร์ยิม

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา วัดบ้านโหมง  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงฐิติมา บุญลือ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายพรหมชัย สุวรรณเนาว์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายยศกร ขาวจันคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงนงนุช แสงบางกา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงนุชนาถ คลิงสุวรรณ

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๑๙ / ๔๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงปภาพินน์ ทองมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงปภาวดี ทองมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ปานเฉลิม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายสรวิชณ์ เสนปน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพงศากร ตรีวุธ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงวิภาวี คงอินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงมานิตา ขวดเหลียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ คงเซ่ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเหนก วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ภิญโญยาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๔
นางสาวพัชราภรณ์ พรมเดชะ

๑๘/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านปงหวาน วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายวิเชษฐ์พงศ์ กะการดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายนันทวัธ จันทร์เสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายวีรพล สำมาสูงเนิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงจันทิมา กองจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายธนาพัฒน์ กะการดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายธีระเดช วารี

๒๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ พักหวาน

๒๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง วัดพระรักษ์  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงพรรณภษา งามคล้าย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนทวี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายอฬงกรณ์ หวานสนิท

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายศุภกร บัวสงค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายนัทกร จันทร์ศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายพีรภัทร เย็นบ้านควน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงจิราพัธร ศรียาภัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงจุฬาวดี นภาศัพท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงปะริตตา ช่วยงาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงธัญชนก ทรัพย์มี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายณัฐภูมิ ทับนาโคก

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายณัฐปคัลป ยอดมาลี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายจิรวัฒน์ โรยสุวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายวัชราพงษ์ จีพิมาย

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายนรวัฒน์ สุประการ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายภูริภัทร์ รามเกือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ทองหัตถา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายประภวิษณ์ จันทร์ศิริ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๐ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายธีรภัทร จีพิมาย

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายศุภมิตร กิจมงคลกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกรรณกนก สุขวัฒน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงจรรธิญารัศ สอนทวี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงอสมาภรณ์ นาคสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงชนิภา ปานโบ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายสุริยา คำเลิศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนพรัตน์ คงทิพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงณฐพร บุญโรย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยรินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายธนกร ฤทธิโสม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เหลาทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วเทศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายภัฏศชลม์ ขาวสมุทร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงกีรติ บุญทรัพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงชาลิสา หอมแช่ม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธีรพงษ์ คงทิพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐชัย รอดบุญมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายนวนันท์ ทองสม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจินดาพร ศรีจอมพล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ มะหมัดเหม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสรายุทธ์ เย็นบ้านควน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายอนันทวรรธ ราชเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงยูเธ พม่า

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงมัณฑนา ศรีเลือน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ ธานีณรงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงปภาวดี เจียมวิจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงชลธิชา รังสิมันตุชาติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ช่วยเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงปยธิดา เกิดสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายก้องเกียรติ อายะรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวภัทรวดี อนุดวง

๐๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๒
นางรัตชณีย์ แก้วแสวง

๑๒/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาวอุทัยวรรณ ธารายศ

๑๖/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านในกริม วัดหาดสำราญ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายณัฐภัทร ทันอินทรอาจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธาดาจร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงกุลวดี สุขแย้ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงมุทิตา ชูวัจนะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันทร์ประทีป

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงโสภิตา จันทร์มาต

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ พินโย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายจิรพัฒน์ ไชยพล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายเฉลิมพล เหล่าอุบล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายทศพล ธนูทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธนภัทร สุขนิรันดร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายปวริศ บัวสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายปยะพงษ์ บุตรตาชาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายอรรถวิโรจน์ เหล่าอุบล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนภิสา สุขนิรันดร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงเนาวรัตน์ กล่อมหาดยาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงพรชนก พูลสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงพรรณวษา รวบดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงวิมนณัฐ สิงโวลี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงวิราณีย์ เสมอแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ รืนฤทัย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายกายสิทธิ

์

มีเดชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายธีรภัทร พันธ์ศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ดำกล่อม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ยมโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงฐาปนีย์ มีกูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ คะเลารัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงปณิฏฐา ศรีสมยศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงปยะดา อินทรสุวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงพวงชมพู สีดาดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงภาณุมาศ นิตพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศรรพเศียร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุนิษา แก้วกลัน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายกิตติสรณ์ แก้วงอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายธวัชชัย ชัยนาคินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายไพโรจน์ ใจสูงเนิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายสมพล ทองจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายสุชาติ ซ้ายนำจืด

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ผาลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายกรวิทย์ เสวียนชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายฐิติพงษ์ ทองคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายณัฐติพงษ์ ยุบลศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายปริวัฒน์ มีเดชา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอัษฎายุธ แก้วแดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดิษพิณรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงพิช ไสลเพชร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงแพรววา หีดฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงรัตนาวดี สอนสุทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายนฤนาท แก้วจำรัส

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองปากพนัง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงณัฐวดี คงสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงธาริณี ขอมแพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงวรรณิศา ศรีวายพราหมณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชาญณรงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงอัจฉรา ดิษพิณรัมย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายสาทิต ช่วยคงมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา วัดควนดอกไม้  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงอนงค์นาถ เพชรเขาทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรเขาทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงภัสรา มาดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สอนสงคราม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงชญาภา วงษ์ธัญญะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ สินสุภา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงอภิชญา ศรีนวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุลลิตา เรืองจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงขวัญชนก สุขกิตติโย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เกิดเขาทะลุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงสรยา มังประเสริฐ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปรียานุช สวัสดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

อิฐก่อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงพลอยภัสสร เต็มแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บำเพิงพล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ขวัญพะงุ้น

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงชาลิสา คงมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายปริญสิริ สุดสวาสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงสิรินภา นะราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงวริศศา ฆารวาวแวว

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายวิทวัส เหลือน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงปยานุช ขุนภักดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายปรีชานันต์ ชาญวารินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ นราอาจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยุ่ยฉิม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงปยะธิดา วงศ์ทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงตุลยดา มีเมตตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงพีรยา น้อยประเทศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงพัณณิตา นุ้ยกำพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงปลายฟา สอนวิสัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายพัชรพล แทนกุดเรือ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมปอ วัดแหลมปอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงพรนภา เกตุแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วัดควน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงอังศุมาลี ทองเขาล้าน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วัดควน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงเนตรชนก จันทร์เนย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงศศิรัตน์ สมศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสรวงสุดา ไชยปนยา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ สาลีงาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายอุเทน ทวีสุวรรณวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงจุรีพร ดำอุดม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงนภัสสร บุญนิม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงนุชจรินทร์ วิวัตรชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสายสุดา ลิขขิต

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ถินเขาน้อย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายนันทพงศ์ หน่วงเหนียว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายสิทธิพงศ์ สุทธิรักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงจันทร์ธิดา วารินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ดาวตาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงโยธิการ์ ใจอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงสุภาพร ฉิมสมบัติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงพรพิมล นกเขียว

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงพลอยชุมพู รัตนะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๑
นายธนาวุฒิ ผลพฤกษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๒
นางสาวรสนา สมนึก

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายวราวุธ เพชรมุณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๔
นายวิทยา ใหมเกตุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๕
นายอวิรุทธิ

์

จุ่ยละอุ่น
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๖
นายสุทธิพงศ์ คงประจำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๗
นางสาวอัศญาภร คุ้มเกิด

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๘
นางสาวชยุดา ศรีคีรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๓๙
นายวรพจน์ นิลพัฒน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๐
นางสาววิเชียร ปุนโพธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๑
นายประสงค์ คงสวี

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๒
นายมีเดช เรืองชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๓
นางสาวณัฐสุดา เนตรใจบุญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนครนพิทยาคม วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนภสร ช่วงทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายศรณ์ สวยสอาด

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงสิริกร เชือมอญ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรล่า วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงพีรยา ทองคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายธีรพงษ์ แซ่เฉิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๔๙
นางสาวกนกวรรณ พวงจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขาล้าน วัดช่องรอ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายกองทุน เนตรมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงนิษฐกานต์ คงศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก วัดถำเขาล้าน  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิยมคง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายกฤษดา กาจิริต

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายเฉลิมพล จันทร์ศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๕ เด็กหญิงพิมพ์ภินันทร์
ครุฑวิสัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงพิยดา พันชะสูตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงพรชิตา เหง้าละคร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุธาวดี สมเขาล้าน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายอิทธิเชษฐ์ พรมมาตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงกรกนก เดชนุกูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงจีเพชร

้

ข้อติโก้
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงเจนนี

่

แรมกัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายวงศธร บุญพัฒน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงสินจัย พรมรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๕ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายอิทธิพล วัฒนดิลก

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงอรุรี ทองคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฎฐ์พัชร์ บุญกาศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๘
นายภาณุมาศ แผนภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านสวีวิทยา วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรหมจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต วัดบรรพตวารีเขต  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงยุวนา พลศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์สม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายธีระพล คงเพ็ชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปจฉิมมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงภครพร เทศรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงวรรณพร เหมทานนท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงสุนันทา ชืนแดง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายสิทธิโชค คล้ายแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ผุดโรย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงปานขวัญ ปานทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงบุณยานุช ภู่ระย้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุทธิดา สุกรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงอังคณา สงชิต

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงนันทินี สงชิต

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงพันธิภา เพชรเนียม

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิลปศร

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายกฤษฎา จามจุรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายอาณาจักร์ ศรีศาสนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายธิติพันธุ์ แสงวงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายสุริยา เพชรหนัก

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

สุขบางนบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐวัตร สังข์แดง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๒
นายพลลศักดิ

์

ผันผล
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายจิรพันธ์ วงษ์ศรีนาค

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๔
นายศิลธนา วงจันทร์แดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๕
นางสาวสุกัญญา รังวิเรนทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชานิคม วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๖
นายพิเชษฐ์ ศรีชัยยศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๗
นายมนต์ชัย อินเกล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๘
นางสาวสุธินี ยีรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวณิชรัตน์ วัดศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๖ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๐
นางสาวเพชรลดา ชูมณี

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๑
นางสาวฐิติมา เพชรหาญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๒
นางสาวพัชนิกา ผุดศรีทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๓
นางสาวศศินัดดา อาจจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๔
นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสมบัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๕
นางสาวธันยพร วิเชียรครุฑ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๖
นางสาวประภัสสร เกษมสุขไพศาล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๗
นางสาวปาลิตา ไผ่ทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๘
นางสาวพรพิมล พ่วงจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๐๙
นางสาวรุ่งอรุณ รามคล้าย

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๐
นางสาววารีพร วัดนครใหญ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๑
นางสาวกนกวรรณ สิมกันยา

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๒
นางสาวเบญจมาพร นันทสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๓
นางสาวญาณิศา เทียนสันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๔
นางสาวใบเงิน สมบุญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวพวงเพชร พลศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๖
นางสาวศิโรรัตน์ พรมทัศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๗
นางสาวสรัลรัตน์ มิงแก้ว

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๘
นางสาวสุชานันท์ มนทิพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๑๙
นางสาวสุนิสา จันทร์วิเชียร

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๐
นางสาวอรวรรณ เสียมศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๑
นางสาวอัจฉราพร กัปตสอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๒
นางสาวอุไรวรรณ ชังชะนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๓
นายณัฐนันท์ ชมท่าไม้

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๔
นายธนเดช ปานอุดม

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๕
นายธนธร วัฒนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๖
นายธนพงศ์ เต่าทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๗
นายปยวัฒน์ กัณหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๘
นายพงศกร เพชรพิรุณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๒๙
นายภาสกร อรัญตุก

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๐
นายศิวดล น้อยสน

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๑
นายอลงกรณ์ เอียมไกรทอง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๒
นางสาวจารุวรรณ บุญระงับ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๓
นางสาวจิดาภา พรหมเทพ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๔
นางสาวณัฐณิชา บุญทวี

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๗ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๕
นางสาวเบญจวรรณ อุยยาหาร

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๖
นางสาวพรชิตา ขาวน้อย

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๗
นางสาวภาวีวรรณ นุชเนียม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๘
นางสาววรรณพรรธน์ ผุดโรย

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๓๙
นางสาววิลาวัณย์ ปราบพินาศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๐
นายณัฐสิทธิ

์

เกตุศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๑
นายพรศักดิ

์

เกตุสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๒
นายวีระชัย จิตรประสงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๓
นางสาวกาญจนา ว่องนิมิต

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๔
นางสาววรวรรณ จอกลอย

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๕
นางสาววิภาวรรณ มาระครอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๖
นายอภิรักษ์ ตะโจคง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๗
นางสาวกมลชนก สำมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๘
นางสาวกิริญา พันธุลี

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๔๙
นางสาวจุฑารัตน์ น้อยสน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๐
นางสาวพิรญาณ์ รวยทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๑
นางสาวสาธวี กายขุนทด

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๒
นางสาวอนุศรา พันธุ์ดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๓
นายธีรภัทร มากทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๔
นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๕
นายวอวิวัฐ ประกอบพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๖
นายวีรชาติ นิยมรส

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๗
นายสุภกิจ ช่วยดำรงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๘
นางสาวณัชยาริณี ภวภูตานนท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๕๙
นางสาวธวัลรัตน์ สุขจินดา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๐
นางสาวบุษยมาศ เนตรสุวรรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๑
นางสาวสุวรรณีย์ นิลช่วย

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๒
นางสาวปยวรรณ ปลอดปล่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๓
นางสาวสมิตา นันทกิจโกศล

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๔
นางสาวสายชล เทาดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๕
นายกฤษณพงศ์ สิงโท

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๖
นายสถาพร แก้วจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๗
นายอัษฎาวุธ ใจรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๘
นางสาวกาญจนา แพงเพ็ง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๖๙
นางสาวกุลธิดา รักเพ็ชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๘ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๐
นางสาวธรณ์ธันย์ ศาสตร์ฎีกา

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๑
นางสาวมุทิตา พากเพียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๒
นางสาววรัญญา น้อยนารายณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๓
นางสาวสุพัตรา ราชคช

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๔
นายชัยพงษ์ ชูใจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๕
นายศุภชัย สายน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๖
นางสาวจันทิดา นวลผล

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๗
นางสาวปยพร พาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๘
นางสาววริศรา เลไธสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๗๙
นางสาวสุริสา ขาวสุวรรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๐
นายอิทธิกร ฮ่อตัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๑
นางสาวสิรีธร เสนนอก

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๒
นางสาวสุภาพรรณ บังจิตร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๓
นางสาวสุภารัตน์ เสนารัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๔
นายธนพล คล้ายเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๕
นางสาวกัณฐิกา มุทุกันต์

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๖
นางสาวธนภรณ์ นุ้ยมาก

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๗
นางสาวธีราภรณ์ พ่วงจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๘
นางสาวภมรทอง เวียงอินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๘๙
นางสาววทานิยา บึงไกล

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๐
นางสาวสุณิสา รามคล้าย

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๑
นางสาวสุพรรณี สุนทรหงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๒
นางสาวอโนชา บุรานอก

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๓
นางสาวอรนุช อินสี

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๔
นายพงศ์ศธร เจริญสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๕
นายภานุวัฒน์ เพชรมณี

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๖
นางสาวเสาวลักษณ์ เหมาะเจาะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๗
นางสาวดารากร พุ่มกะเนาว์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๘
นางสาวดารณีนุช ยอดดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๐๙๙๙
นายอภินันท์ สุขพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๐
นางสาวจันทภา บัวดำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๑
นางสาวนิศากร เปยมยา

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๒
นางสาวปทมาภรณ์ ศุกลสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๓
นางสาวรัชนีกร รอดทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๔
นางสาววิภาวี ศรีเตชะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๒๙ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๕
นางสาวศจี คุณัญญตานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๖
นางสาวสุธาวี ปานคดศอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๗
นางสาวอรอุมา พนาสถิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๘
นางสาวอิมภิกา แก้วประสงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๐๙
นางสาวจริยา พันบุผา

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวปญญดา สุขจินดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๑
นางสาวศศิธร พรประสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๒
นายอภิสิทธิ

์

เปยมปุก
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๓
นางสาวศศิกาญจน์ สวัสดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๔
นางสาวอมรรัตน์ คงแท่น

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๕
นายสุรพงษ์ ด้วงเผือก

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวจามีกร มะอาจเลิศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๗
นางสาวกัลยรัตน์ ยะเปง

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๘
นางสาวจีรพร ชัยวิมล

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๑๙
นางสาวเบญจวรรณ คำใส

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๐
นางสาววราภรณ์ คำพูล

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๑
นายคเณศ สากุลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๒
นางสาวเมทินี อยู่เปยม

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๓
นายสุริยะ แคนชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๔
นางสาวสิรินาถ กองมูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๕
นางสาวกตัญุตา สำเนียงหวาน

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๖
นางสาวเกวะลี ศรีเรืองพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๗
นางสาวจุฑารัตน์ หนูแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๘
นางสาวณัฐจริน แคนชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๒๙
นางสาวศรัณย์พร จันทรนิภาพงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๐
นางสาวศรัณย์ภัทร จันทรนิภาพงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๑
นายสุรพล พรมดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๒
นางสาวกชกร ประเสริฐสังข์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๓
นางสาวพัชรพร ยศภิรมย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๔
นางสาวศิรประภา ทองอ่วมใหญ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๕
นางสาวฤดีรัตน์ รอดโต

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๖
นางสาววิภาพร แก้วจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๗
นายธนวัตน์ ยอดจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๘
นายธนัชพร ธนสมบัติ

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๓๙
นางสาวกนกวรรณ ทองบุญแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๐ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๐
นางสาวกัลย์สุดา บุญชาลี

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๑
นางสาวสิริมา ศิริรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๒
นางสาวจริญญา ดอกดวง

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก วัดศรีสุเทพ  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงจีระนันท์ ผลแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

พลชะนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูวรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงวรางคณา สันติ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

ยงสุนิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ นาคชู

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงนันทพร ทือเกาะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงอัญชนา อ่อนละมัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายจักรพงษ์ ขาวมรดก

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงจิราพัชร อ่างหิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงตรีชฎา โกละกะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุทธิดา พูลสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงธนพร เวณุรส

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงศุภธิดา สายอิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงอาทิตยา หลักกำจร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงวรัญญา สันติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายธาดา สงวนรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายสมพงษ์ ฮกทน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายภัทรพล นวลจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายณัฐพงศ์ อินแปน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายสุริยา เภาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายณัฐภัทร บัวครืน

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายขจรยศ นิมน้อย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายพงษ์ณุวัฒน์ ดำหงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงยุวรรณดา จันทร์เจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงวรฤทัย ชูบุรีย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงมลทกาญจน์ ทัพใหญ่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล เกิดมงคล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงเเพรพลอย พันธิโพธิทอง

์ ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงอรทัย ศรีน้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสุนิษา ขาวมรดก

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุภมาศ ครุฑยักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พ้นภัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงภัทราวดี ปูยัง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปูยัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงวันดี ดวงใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายอนิรุทธ นิลศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ ภูวรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายทิรกรณ์ แก้วเจือ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายรณชัย สุขจิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงนันทนา เล็กวารี

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงสโรชา พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายอัมรินทร์ ศรีน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายขาว วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายสิทธิโชค ศรีสุวรรณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายกฤษณะ เกตุสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายอลงกรณ์ เกตุแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายสิริชัย นวลสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสุริยา มัธยม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายพีระพัฒน์ เสาวคนธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ ชัยวงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายเอกภพ สุขวิลัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เก็บไว้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายชัยภัทร เกตุสิงห์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงสุธารัตน์ เกตุสิงห์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงฐิติยาพร พิมท์ดัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา ดำคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายมงคล ช่วยชูหนู

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายกิตติคุณ แซ่จิว

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายสหรัฐ คล้ายอักษร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายนราธร กันหญีต

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายสุชาครีย์ แสงสม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงเปรมฤดี สีแดงยิง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงนัดดา หมืนแก้ว

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงอัญชลี ทองมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงมินตรา บัวครืน

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายนวพงษ์ ธานีรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายวีรยุทธ คงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุชาดา จินตุลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๓

นายศุภณัฐ สุดแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายถวัลย์ รุ่งเรือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายธีรเดช แซ่ม้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) วัดภูพางพัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ศักดิปฏิฐา

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงลีลาวดี วัดปลัง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะทิววิทยา วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายโอฆวิทย์ ขาวศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

วัดเขาเจดีย์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงอรวรา ศรีชาติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๑

นางสาวจิราภรณ์ ดำดุก
๒๐/๐๑/๒๕๓๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๒

นางสาวเนาวรัตน์ เอก
๒๒/๐๖/๒๕๓๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วัดสามัคคีชัย  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๓

นางสาวณัฐกฤตา รัตนคช
๒๗/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๔

นายสุพุทธ พรมสุริวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงณิชากร คชชะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายสรายุทธ คุ้มกุดขมิน

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงอภิญญา เหล่าชินชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๘

นางสาวอริสา ผ่านสุก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๒๙

นางสาวธันย์ชนก ยอดเกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๐
นางสาวนฤมล เขียวนิล

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๑

นางสาวนิดา น้อยไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๒

นางสาวเบญจมาศ พลสิงห์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๓

นางสาวศิโรรัตน์ มีคลองแบ่ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๔

นางสาวจิตรลดา อักษรเขต

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๕

นางสาวนริศรา สว่างอารมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๖

นางสาวกชกร แสงอรุณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา วัดมาบอำมฤต  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงเหมรัตน์ ศิริรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์ทองแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงรินรดา มามี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายจักรภัทร บุญแก้วสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายคีตกานท์ ขวัญรุย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายชินภัทร ลันสุวรรณ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงกนกอร อุทิศไทย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ไตรวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงณัฐิดา ทองเกิด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงณัฐวรา ศีรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงมุทิตา มุสิกะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงวรรณฤดี สมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงศิวพัฒน์ จันทร์ทองขาว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุทธิตา เสลาคุณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา เอียมโอ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงปฐมาวดี เจริญสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายวรงค์กร กะมณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายพัชรพงศ์ เสนทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงเขมลาวัณย์ อินทสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ วัดสวนสมบูรณ์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิโสม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงวริศรา กล่อมสถิตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายอธิภัทร โรยนรินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายวรรธนะ จตุทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายอดิศร มณีรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงกัญชลิกา คำหอม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงจิรัชฌา ชูดำดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายชยณัฐ สุขศรีแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายจักรพงษ์ คำเรืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงดวงฤทัย จันทร์ปาละ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงอภิญญา มณีรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงกัญชิตา โรยนรินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายกิตตินันท์ บุญชูศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายจิตรภัทร พระบาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายธวัชชัย นวลศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี ขุนดำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวด วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงภุมรินทร์ หมืนหวัด

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ สุขจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายสุริยา พงศ์เตรียง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงมณฑนรรญ ชิงดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแค วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายสุภัทร ย้อยพระจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายเก่งชัย นุชธานี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๔ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เวชยม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ ใจแจ้ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงชลิตา กองชาวนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายมนตรี พรหมจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายจิรพัฒน์ พรามณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงธัญสุดา สมศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงนฤพร หมืนศรี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ปานช่วย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายอภิชาติ สุขเสริม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายธีรุตม์ นากขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงดารินทร์ ศรีนุ่นวิเชีนร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงธิญาดา แสงส่ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปลัดใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงกุสุมา รักแตง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงฐิติมา จันทรศร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงพัชรี สังข์เขต

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงวรัญญา เต็งทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

จันละมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายกมลชัย จันทร์สังข์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สำอางค์สะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ยินดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงเกวลิน สีหะราช

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงมาริสา ดีถนัด

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายจุลจักรพงศ์ อินมูลเทียน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์โสภา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงทิฆัมพร ทองปาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายวริศ สารพิษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงดุสิตาวดี พันธุ์ไพโรจน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงภัศรา จันทร์ส่อง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงภารดี จันทร์ส่อง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงวิภาวดี เวียนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ นุ้ยบ้านด่าน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

วัดควนตะโก (ควนเสาธง)

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงบุษยมาส ทิพย์คำมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายธนาวัฒน์ โปนะทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๕ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายธีรพล ไชยศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายณัฐดนัย ทองหลังสวน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงสิริวิมล ปรึกษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายรพีวิชญ์ นิมอนงค์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงปริชาติ หนูคาบแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ดวงสมุทร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ หลีฮกเส็ง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายนิติพล อนาถ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงวิภาดา แจ่มใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ ฤทธิรุณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา มากภิรมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม วัดชลธีพฤกษาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน สุวรรณภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงพิชญาภา ทองมนต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม วัดมุจลินทาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายสิทธิโชค เขียวทับ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายภาสกร เนียมอุ่น
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายสุรายุทธ มากประดิษฐ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงประภาศิริ พลดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงวิรัญชนา ทองหญีต
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เจ้งวัฒนพงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงนภสร สมเพท
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สืบเพ็ชร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงกชกร อินทะนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทยง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงวศินี สุขสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงนภสร เคียงวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงณิชนันท์ คงมีสุข

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายสิทธินนท์ ทองกร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายอดิเทพ จินดาศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายชัชพงศ์ ทองจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายณัชพล สังข์บางงา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายกฤตยชญ์ รอดภัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูเทศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายสิทธิพร ไทยถาวร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายพีรวิชญ์ ยกเย็นใจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนบัตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๖ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายศศิวงศ์ วิทยาลัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา คงนวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงศศิธร สังสอน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี กิจปกรณ์สันติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงวรรณิษา พรมจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงกนกพร ปานนก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่เจีย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงจันทร์ธิดา นุ่มลืมคิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายสิทธิชัย ธนบัตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงสุพัตตรา ภูลายศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนาเดีย บาสอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายสหสิน อุ่นจิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายภควา จิตตรานนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายสิทธิพล ศรีรืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาสกล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายปรินทร ช่วยยก
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายยศพล บุญลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ บุรีแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงอลิษา สุโพธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายสราวุฒิ ท้วมผึง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายสุขสันต์ คงกุญชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงปริฉัตร เรืองสว่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงนภารัตน์ ทองมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงจิตสินี ยกเย็นใจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงพัชราภา อินทร์เอียม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ มีสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงรุ่งรัชนี ภิรมย์แก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงพรนภา เติมขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี สังข์ห้อง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๗๙

นายเดชา คุณวุฒิ
๑๐/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๐
นางพะเยาว์ แก้วชูใส

๐๕/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายกรีฑา ธนสาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คงประจำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ อินทร์ช่วย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เสียมศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๗ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายศุภกิตต์ หนูอินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงวราพร รสมิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายศรันย์ สันทัดการ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายธนพล เพชรมีศรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ ลิมศิลา

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี อภิรักษ์เล้าสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายภูวนาถ มุกน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายยงยุทธ จันทรศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เพชรรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงจุฬามณี มุกข์น้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงอรปรียา สถิตย์ละมุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงโลมา แก้วมงคล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร เพชรรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเนียน วัดพรุใหญ่  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๘

นายศรายุทธ อัจกลับ
๑๓/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลชุมพร วัดชุมพรรังสรรค์  

ชพ ๕๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ภูบังแสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชิดภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายเดชฤทธิ

์

ชาติไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองคง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงศิริกาญฐ์ วิลาศลัด

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงธนัญญา การดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงพิจิตรา บุญหนัก

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาค่าย

วัดเขาค่ายเจริญธรรม
 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงณัฐวรา ตองอบ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาค่าย

วัดเขาค่ายเจริญธรรม
 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ เมฆจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ภาษี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ เพชรแบน

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายอนุชิต ปะทิรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายจักรรินทร์ วงเวียน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายสุธิพงษ์ ประโลมรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงนุชนาฏ บุตรให้
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงพรรณวดี ภูมิเรศสุนทร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา ตาแสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงชลธิชา คำมี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงทิวารัตน์ ทานคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายพิชัย ประโลมรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายกิตติธัช เพชรรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๘ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โซซอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายอโณทัย ศรีโนนเคน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิคำ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายชนาธิป พริกนุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายไชยวุฒิ วิชัยดิษฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ ทองช่วย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายพันธ์ธวัช วงเวียน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายภัทราวุธ แสงสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายภูธเนศ คงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายศิลปชัย มหานาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงเวียน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศรีศิลป
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พยัคฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงอาทิมา ละอองศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงพัชราภา เหมาะจูม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงขนิฐา ปะนุรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงวิภาดา จัตุรพรหม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิภักดี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ ครุฑหมวก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หลักพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงญาดา โฮมจัตุรัส

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ เรืองเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา เลินไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงทิพวัล บุตรนันท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงธัญชนก ภูมิค้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงปณิตา คงทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงอรทัย กุลชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญรักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บัวแซม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงกัญธิกา จุติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายธีระเจต สมปาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงปลินดา นนทะศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงพรรณทิพย์ นามอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายธนพัฒน์ ยอดรัก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงนราธิป จันทร์ราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๓๙ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายพิชิตชัย ชาติสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงวิภาวดี มีแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายปรัญญา ศรีขวัญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายเอกราช เขียมวัชระ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายศุภวัฒน์ สุขอนันต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงปองรัก นิมนวล

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายศิริพงษ์ จาวยนต์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงเกษสินี สะอาดลำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายภูวิศา รัญเวศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายชิติพัทธ์ สีทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายฐิติพันธ์ จันทร์ลำภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายอัชฌา วิเศษ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงปาลิตา เทพโคราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงสิริวิมล ประดิษฐมล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงบุษยมาส แสงสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายชาญวิทย์ แก้วเกือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายเจษฎา พืนผา

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายเจษฎา แสงสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายจีระเวท ทองศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายภูวิศ ปานวัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายสวพล ใจกว้าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงปนัดดา เลิศสงคราม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงขวัญใจ ก้งทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี กองทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงเอมมิกา บำรุงเขต
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพิมพิศา เหล่าชรา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงปานทอง วงค์วรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายก้องภพ ยมใหม่
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปานจันดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายภีรภัทร ทองสีนวล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณ์บุตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายพรชัย แสนจำปา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงนิธิวดี จำปหอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงมุฑิตา พนัสนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุภาพร ปตรักษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๐ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงนิศากร คิวสูงเนิน

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายเอกภพ สังข์ยัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายสมประสงค์ ศรีพิพัฒน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงแจ่มจรัส เส็งนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงมีชัย พุทไธสงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายปยวัตร์ แก้วมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงวริศรา รักสุจริต
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงณัฐกมล จันทร์ภูชงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายสรวิชญ์ เพชรทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงพณิชยา นาคแปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายพีรทรรศน์ ปองทัพไทย

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงนลัทพร พรหมพัด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงมนธิดา ภูทองเงิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงเอมมิกา จันทิหล้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงจารุวรรณ แสนโคตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงรัชดาพร หน่อแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงฐิติพร พริกนุ่น

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายเอกลักษณ์ สิงอุดม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายจิราพัชร ครุฑหมวก

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงวรรัตน์ เรียบร้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงศสิธร พรหมจรรย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายธาราพงษ์ หวังผล
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายอัศวิน จรโส
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงปยะพร นำตาลพอต
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงชุลีพร ศรีย้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เพ่งพิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายสุรพจน์ ชนวน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายศวัสกร ยานิวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายอาติยะ วงเวียน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายอนุสรณ์ ภูมิพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงพิยดา จอมมุงกุฏ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ฉิมจารย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุธิดา คงทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงรัตนาพร สุขเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายธีระพัฒน์ รวบรัด
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๑ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงอรัญญา บุตรพวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ รุ่งแดง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายธวัชชัย ตึกกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายสิทธินนท์ โกคูณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา จรรังกา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาค่าย
วัดเขาค่ายเจริญธรรม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๑

นายพารุจ เพชรพริม

้

๑๔/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๒

นายสานนท์ สุดสวาสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๓

นางสาวสายใจ สิงห์สนิท
๒๓/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๔

นายอมร พรหมมณี
๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๕

นางสาวเรวดี ดาวเปยก
๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคลองสง
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายเทวา สวนเย็น
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายเจตนสฤษฏิ

์

พุ่มศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายธนพนธ์ สายทองอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายอาวีนัส สมหวัง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา นาคสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ใจห้าว
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงฐิติมา เสลาคุณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กหญิงปยาพัทร พัชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงวิภาพร สิทธิชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทักษิณาธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงวริสรา คงสี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายอนุชา ม่านศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงวิณิชญา เพชรทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายอดิเทพ เพชรรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงเขมิกา เพชรสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงฐานิดา แก้วมหิงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงฐานิตา แก้วมหิงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงรัตติยา ทวีสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงสุพัตรา คนาญาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายชาญวิทย์ ท่านทรัพย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายกิชรินทร์ เกลียงสงฆ์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายกฤษณะ เกลียงสงฆ์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใหม่
วัดโสมสิริวัฒนาราม

 

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๕๙

นางสุภาพร ทัพสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านทับใหม่ วัดโสมสิริวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๒ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายนภสินธุ์ กาละสังข์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายฤกษ์มงคล นำมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายอำนวย จันทร์ถา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่เซียว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงสวรรณยา สุวรรณศฤงคาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงสาริศา บัวสงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายธรรมรัตน์ ลายสันทัด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายพีระพล ศรีเผือก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายองอาจ ฟกแฟ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยุบลไชย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ม่วงแจ่ม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงนันทวรรณ เภานิรีบ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงเพียงเดือน ปานปลาเฒ่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายกิตติพงษ์ หนูสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงสุชาดา เทียงธรรม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๕

นายอนุชิต บุญรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๖

นายกิตติ สกุลลิม

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๗

นายศราวิน เศวตโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๘

นางสาวสุดารัตน์ อบอุ่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๗๙

นางสาวนิติยาภรณ์ ธุระพรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๐
นางสาวรุ่งจิรา มาตยะขันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๑
นางสาวอัจฉราภรณ์ ธงชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๒

นางสาวประภัสสร มือสันทัด
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๓

นางสาวปวรรัตน์ ห่วงนาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๔

นางสาวแอนนา แสงสว่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๕

นางสาวสุดทีรัก

่

แย้มเย็น
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำชุมพรวิทยา วัดปากนำชุมพร  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สกุลแพทย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงจีระนันท์ ยอดหนู
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงจีราพร นวลโยม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงพรนภัส เผือกหลวง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงสรัลชนา ทองคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายภานุเดช เมฆจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงณิชภัทร ขวัญทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงนันทวรรณ เกือสม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงกุลธิดา ศิริวิโรจน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชุมพร  ๔๓ / ๔๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงโชติรส ธรรมโชติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงอรปรียา เรืองคง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ บัวทองคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงวัลค์วดี อำพล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๔๙๙

นางสาวบุษบา เพชรแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๕๐๐
นายสุทธิชัย อภิรัตนวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๕๐๑
นางสาวสุทธิดา แก้วมหิงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๕๐๒
นางสาวปยะฉัตร ปรีชารัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๕๐๓
นางสาวกุลธิดา สามงามชิง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

ชพ ๕๕๖๐/๑๕๐๔
นางสาวนิตยา เพ็ชรแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละแมวิทยา วัดสุวรรณธาราราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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