
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตรัง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๗,๙๔๓ คน ขาดสอบ ๑,๓๖๑ คน คงสอบ ๖,๕๘๒ คน สอบได้ ๓,๖๑๒ คน สอบตก ๒,๙๗๐ คน (๕๔.๘๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๑
นางสุทธดา บุญศรี

๐๒/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๒
นางสาวพรชนก นาเลือน

่

๐๖/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๓
นางสาวชัชนันท์ แสงทองสุข

๑๙/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๔
นางพิณทิพย์ ชุมศรี

๓๐/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๕
นายพงษ์ศิลป จงสกุล

๓๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๖
นางสาวดวงใจ ทิพสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๗
นางสาวธนิดา นาคบรรษ์

๒๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๘
นางสาวสุกัญญา ช่วยเอียด

๐๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวพิมพ์พร ดอกรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๐
นางสาวสายใจ ว่องไว

๐๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๑
นางสาวณัฐวรรณ แสนอุดม

๐๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๒
นายกฤษฎา ตังคง

้

๐๖/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๓
นางสาวจิราพร แซ่ตัน

้

๑๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๔
นางสาวบุษราคัม ฤทธิเดช

๐๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๕
นางสาวสสิวิมล ขอไว้

๐๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๖
นางสาวกาญจนา ทองแจ้ง

๑๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๗
นางสาวพิมพ์วิศร วงษ์สรรพ์

๑๐/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๘
นางสาวโสมวิภา คงแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๑๙ นางสาวอทัยกาญจน์ บัวศรี
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวปยตา เผ่าชู

๐๓/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๑
นางสาวไพลิน แซ่อึง

้

๒๖/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๒
นางสาวณิชา โกวิทวงศา

๒๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๓
นายธีรศักดิ

์

มีสุข
๐๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๔
นางสาวจุฑามาศ สงขัย

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๕
นายธนวัฒน์ ธนพัฒน์ศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๖
นางสาวณัฐสุดา บริสุทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๗
นายจักรพันธ์ ศักดิเศรษฐ์

์

๑๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๘
นางสาวกรรณิกา ยกย่อง

๐๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๒๙
นางสาวปราณีส บุญยะพาหุ

๑๓/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๐
นางสาวสุภาณี เหลือวิชา

๐๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๑
นางสาวจุฑามาศ ทองมาก

๐๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๒
นางสาวเขมรินทร์ มหากิจวิวัฒน์

๐๓/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๓
นายปราโมทย์ กลินคำหอม

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๔
นางสาวเกตวดี เซ่งย่อง

๑๑/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๕
นางสาววารีรัตน์ เทวกุล

๐๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๖
นายรัตกานต์ หนูเศษ

๑๑/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๗
นางสาวเบญจมาศ ศรีชะนะ

๐๒/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๘
นางสาวอรนิษา จันทร์ใหม่

๐๕/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๓๙
นางสาวการะเกตุ นุมเจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๐
นางสาวพนิตสุดา ปารณะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๑
นางสาวดารานี ผาสุก

๐๖/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๒
นายธราเทพ สุวรรณรักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๓
นางสาวปภาวี ก้งเส้ง

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๔
นายพอพันธ์ กุลพิมไทย

๐๙/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๕
นายวรพงศ์ ขุนเด็ดตัง

้

๐๓/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๖
นายศิวะพงศ์ ช่วยหวัง

๐๕/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๗
นายวุฒิพงศ์ จันทสโร

๐๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๘
นายจอมเพชร เทวี

๐๓/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๔๙
นายณรงค์ศักดิ

์

แปนไทร
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๐
นายมลพิทักษ์ ขำเกลียง

้

๐๓/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๑
นายสมเกียตร์ พันธา

๒๓/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๒
นายกวี จรพงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๓
นายพิสุทธิ

์

เก้าเอียน

้

๐๓/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๔
นางสาวชนิสรา อินทร์นุ้ย

๒๕/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๕
นายวรกันต์ จำปา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๖
นายศุภกิจ ไกรเทพ ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๗
นายกษิดิศ นวลนาค ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๘
นางสาวกิตติฐิญา

์

จริงจิตร ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๕๙
นางสาวเมษนี อรุณรัตน์

๑๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๐
นายบวรภัค สิงติ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๑
นางสาวศรินดา มุทามาศ ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๒
นายณตะวัน จำนงค์

๒๐/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๓
นายจิรกิตติ

์

ยกเซ็น
๑๐/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๔
นางสาวแพรวรุ่ง ช่วยชม

๑๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๕
นายวรมัน แก้วคชชา

๒๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๖
นายชยณัฐ พรมราช

๑๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๗
นายมัทนกร หนูพุทธ

๓๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๘
นางสาวจิรัชญา พูลสิน

๑๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๖๙
นางสาวหัสยา นพคุณ

๒๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๐
นายปวริศ คุ้มจันทร์

๒๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๑
นางสาวบุษราคัม วิริยานุภาพพงศ์ ๓๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวณัฐกฤตา ไชยเสนี

๑๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาวธัญชนก สิริพร

๒๐/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวจุฑามาศ อ้อยบงค์

๑๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวปรียา พงษ์ภัณฑรักษ์

๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๖
นายอภิรักษ์ อุ่นใจแรม

๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๗
นางสาวบุณยวีย์ เดชาทัย

๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๘
นายอิทธิชัย สรราย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๗๙
นายรัฐฉัตร ทองไสย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๐
นายพลศรุต แสงแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวอภิสรา เทพสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวบุณยานุช เดชาทัย

๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวณัฏฐกานต์ เชาวนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวชญาวดี สุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๕
นายกาจบดี ผลิผล ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๖
นายชนุดม สีมุข ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวธันย์ชนก หนูช่วย

๒๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๘
นายณัฐพงษ์ศักดิ

์

ชูช่วย
๓๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวเลิศลักษณ์ จิตรา ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวอัญญารัตน์ ชุมแสงศรี

๑๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวชนากานต์ พิทยาพิศาล

๒๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๒
นายธิปก คุ้นเคย

๒๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๓
นายรุจิภาส แก้ววงศ์ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวรชนีกร นาคฉุย

๑๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓ / ๑๐๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๕
นางสาวทิชากร ยอดเรือง

๒๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๖
นางสาวพัชรีพร ช่วงศรี

๒๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๗
นายอธิษฐ์ พลทิพย์

๒๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๘
นายกฤตภาส สอนประภา ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวชุติกาญจน์ แสงแก้ว

๑๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวณัฏฐณิชา รำนา

๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวพัทธ์ธีรา จันทรมาศ ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๒
นายปรเมศร์ อ่อนน้อม

๒๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวอธิติยา สัตยานนท์

๑๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายเกรียงชัย อินทร์คำ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายณฐภพ นาสวน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงอัญชิสา ชูเชิด

๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๗
นางสาวเบญญทิพย์ เส็นสด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายวงศกร พงษ์ปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายปริวุฒิ ศรีสุข

๒๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วบำรุง

๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ ไล่กสิกรรม

๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายภานุวัฒน์ โออิน ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ซิว

๑๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงศศิวิมล เพชรรัตน์

๒๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงภัทรลดา อินนะ

๑๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงพรพรรณ ตรังใจจริง ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงปยะเนตร แก่นแก้ว

๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำมีผล

๑๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงภารดี แก้วเพ็ง

๓๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายสิงหวาช แดงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงฟาใส ซินมุข

๑๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายนันทิพฒน์ สุขคง

๑๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายพงศ์พันธ์ แก้วเกือกูล

้

๒๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายอภิชาติ หนูเศษ

๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายอินทรเดช หนูฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายวศินภัทรซ์ หนูพินิจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงพิชญา เรือนแก้ว

๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงทอแสง เจ้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายโภคิน หนูน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงกชพร จันทร์ไชยแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายสรวิศ มากแก้ว ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายสุรยุทธ พลายเพชร ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สิงเกิด ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายปญญวัฒน์ รักราวี ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายณฐกร อมรวิริยะนนท์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัชพล โว้ยสิน

้

๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงญาณเทพ เชยชืนจิตร

่

๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขวัญหม้ง ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงณัฐธยา แก้วประกอบ

๑๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายปยทัศน์ ศรีไพฑูลย์

๑๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายธรรมโชติ หมืนบาล

่

๑๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงนภาภัทร สินอนันต์

๒๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงพิยดาพร ง่วนอ่อน

๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คงฉาง

๓๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๕ เด็กหญิงปฐวีกาญจน์ บุญณรงค์
๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายชัยวัฒน์ พลวัฒน์

๑๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ บัวทอง

๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายปรเมศ สิงเกิด

๒๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีดุก

๒๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงปาณิสรา คงบัน

๑๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

เรืองรัตน์
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงนำฝน ธิวงศ์

๑๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงนรีกานต์ อ่อนเกลียง

้

๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงรัมภิอาภา ศรีทองกุล

๒๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงพรรณษา ยีสิน

่

๒๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายเกียรติขจร ชูพูล ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงปริณดา จุ้ยเริก

๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงอธิชา โกสัยยา ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงมณี

๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงวริสรา พานิชย์

๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายดนุสรณ์ เรืองรม ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายณัฐชนน หลเมฆ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

คงจันทร์
๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายธนพัทธ์ เขตรัตนา

๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕ / ๑๐๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายธัญเทพ หนูประสิทธิ

์

๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายนภาภาศ จันทนา

๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

น้อยนิล
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ สีสุข ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายศตนันท์ ศรีบวรวิวัฒน์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายสตางค์ คำสวน

๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงอนิชฎา ชูยัง

๑๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายคีตะ สมุทวงศ์วิริยะ

๑๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงชัญญานุช ชูยัง

๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงรวิสรา เงียบประเสริฐ

๒๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสิดารัศมี เจ๊ะหนู

๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงปารวีร์ จิตรา

๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงณัฐจีรา เพชรหนู

๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายจิรานุวัฒน์ รับไทรทอง

๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงอรวรรณ แก้วเพ็ง

๒๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ นิมเพ็ง

่

๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญเนือง

่

๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงปานอัปสร ทองบางพระ

๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายวงศธร ศรีสุข

๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงสวรรยา คุ้นเคย

๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงอลิษา แก้วมูล ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายปกรณ์ศักดิ

์

ศรีสุข ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หวังชัย ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายพิมพ์วลัญญ์ โชติรัตน์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงสลิษา ชัยเพชร ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายรัตน์บดินทร์ ทองเพิม

่

๑๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงบัณฑิตา รุ่งเรือง

๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงอริศรา ศรีนคร

๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายธนาดล ทองแท้

๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายจิรภัทร นมฤทธิ

์

๒๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงธนัชพร ครูนิลอาจ

๓๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศิริเสถียร ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงชมพูนุช ขาวขำ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงเบญจพร เส้งดำ

๑๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงธัญชนก แก้วดำ

๑๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงณัฐณรีย์ กิมเฉียง

้ ้

๑๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เซ็นซูลี

๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงภวิษย์พร โพธิทอง

์

๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายธนวิทย์ โมรา

๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงฐิตาภา เพชรรัตน์

๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายพงศธร จอกแก้ว

๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสียงซ้วน

่

๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายศวีระ ด้วงขาว

๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงจิรนันท์ สวัสดิรักษา

์

๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

พูลเกิด
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายอนุชา แซ่อุย

๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายเจตนิพิฐ เมธาสิทธิวรกุล

์

๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงธนพร สุพร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงภัทรวดี ไกรเทพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อายุสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายธนบูรณ์ ศรีประสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายศรัณย์ ผดุงเศรษฐกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปราบโรค

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงสิริญญา รักห่วง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงนภัทธิญา รักษ์งาม

๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพรรณวิภา กล้างาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายสิปปกร สุวรรณมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา จามิกร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ตันเล่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายณัฐศักดิ

์

แสงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงกนกพร ชูฮัน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงธัญพิมล ตะหมัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายอนันตเดช ศรีสุวรรณ

๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา สายจิตรืน

่

๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงสิรินดา ขุนศรี

๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายวิจักษณ์ พลับบดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสกาว กิจวรรณธีร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงกชมน พากเพียร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายเมธัส เขียดน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงบัณฑิตา หนูสนิท

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ โสยดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงนลัทพร บุญศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายภานุวัฒน์ เยือนแย้ม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงชญานิน คงอ่อน ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงนรมน คงจันทร์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายธรรมธัช บรรถะ

๑๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ตุลยสุข

๑๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงชนาภา ผจวบบุญ

๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงปญญาพร ดำเกาะ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงชนัญชิดา สมนวน

๑๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงธันย์ชนก สุขคุ้ม

๑๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายชินกฤต อุทัยวรรณ์

๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงภาวินี หนูแก้ว

๒๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงสิริทิพย์ ศรีคง ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงวิจิตรา วิทยพันธ์ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงณฐพร นวลวิลัย

๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายชนม์สวัสดิ

์

พลแสง
๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายโชรัยห์ เกตุก่อ

๒๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายกฤษกร ฤทธิพงษ์

๓๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวริษฐา ช่วยพันธ์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงวริศรา ช่วยพันธ์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปนธิดา กองมี

๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ละวู้

๑๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงณิศศา ชัยเพชร

๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายสิทธิชัย ทองโอเอียม

่

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงนรวรา เล็กท่าเรียน

๑๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงสิริประภา ชูเถิด ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวเกิด

๒๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์ไชยแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายกรวิชญ์ สิทธิชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

นวนศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายจิรภัทร ขวัญนิมิตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายเจียระไน ลุงคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายณัฐนนท์ พลผอม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายธนัญชัย เยาว์ดำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายธลพล พลเดชา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายพงศกร โพชสาลี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายเมธัส เลิศแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายวัชรพงศ์ เดชอรัญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายวีรพร เขาแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายสุทธิกร อินเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายหัสชัย เห็นผลงาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงกุลธิดา ส่งเสริม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงจีรานันท์ เมฆฉาย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ไกรสิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงธัญชนก สองทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เพ็งผอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๒ เด็กหญิงเบญญาภรณ์
รอดรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงปะการัง ทับเทียง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงลฏาภา ชาพรหมสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงวรรณรตี แซ่เอียบ

๊

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงศิริพร ศรีสะอาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุธิษา แซ่เล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุเมษา คชนาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงณัฐชาภัทร เกิดเทพ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา พลฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายกิตติพัฒน์ ล้อมคง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงทิพยาภา ช่วยนวล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงวาสนา แซ่จัง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงวาสนาดี ประเสริฐสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงวิภาวดี หยูจีน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองงาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายสุทธิภัทร ทัศนสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงจิราภา สุขสง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายวิจักษณ์ สมาธิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงปานทิพย์ นิลละออ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ จันสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ กาญจนพรหม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายคุณานนท์ บัวมาก

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายนวัตกรณ์ คงสิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายนิติ บัวนุ้ย

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายภีคพัตร์ ไกรเทพ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายศิรวัฒน์ หยังหลัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หนูดุก

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายธนโชติ ครีคง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายจิรกฤต ลิมชูพงษ์

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงจริยาภรณ์ เพชรมณี

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ ธนภัทราภรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๓
นายณัฐวุฒิ เมืองเเคล้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายธนกฤต ชัยเพชร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายศวกร โมทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายอชิระ หนูเนือง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงชนินาถ เชิดชู

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสิริวิมล นาเลือน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๑๙
นายณัฐพล ไชยยุทธกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๐
นายสุรศักดิ

์

บุญจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๑
นายอนุสิทธิ

์

เรืองวงษ์งาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๒
นางสาวกรรณตา ช่วยมีทรัพย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๓
นางสาวชวัลรัตน์ ปราบโรค

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๔
นางสาวโชติกา ปนทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๕
นางสาวรัตนมล คงแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๖
นางสาวกัญญาพัชร ปานนิล

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๗
นางสาวจันทนิภา รอดไกร

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาววิมลทิพย์ สิงเกิด

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาวอัญชลี แก้วละเอียด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๐
นายธนาวุติ จันทร์คง

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายจิณณวัตร์ เหมนแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายณภัทร อาจเส็ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายถิรวัฒน์ สีสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายธนชาติ ดีเบา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธนดล แซ่พัง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายสิรวัฒน์ ขำเกลียง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ อ่อนสนิท

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงจันจิรา ไชยรงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงจิราพัชร เกตุแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงจุฑาพร ทองชุม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงชนิกานต์ รอดเพ็ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๒ เด็กหญิงณัฐวิกาญจน์ ชูยัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๓ เด็กหญิงเบญจกัลญา ษัฏเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงมนตกานต์ มะลิต้น

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงรินลณี ศรีเพ็ญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงวิลาสินี นวลศิริ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินแก้วปวงคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงสิรภัสสร สุทธิรักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงสุปญญา เพ็ชรสิริ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงอนัญจนา คลองมดคัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ เดชนุ้ย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายกมลเทพ ทองพิทักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายกฤษฎา เยาว์ดำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายจักรพงศ์ มะเหร็ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายชญานนท์ รามยัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายธนาวุฒิ อารีรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายปญญพนต์ สุยะตา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายพีรภัทร ชูกระชัน

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายภูผา เกิดวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายสุรเสกข์ มีเจ้ย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายอชิระ แก้ววิเศษ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงจิรานันทนา ชูยัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ตัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ช่วยชูศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงณัฐพร ประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ยิงกิจ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงนิธิชา อินทร์สงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีทรสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงประสิตา กึงเลียน

่ ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงปยะดา คงหาเพชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงยมรินทร์ แสงเงิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงวรนิษฐา แก่นแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงศิริสา ศิลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงสโรชา เมฆฉาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงอมรพันธ์ ศรีปราง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายกฤษฎา บุษบงก์ไพฑูรย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายกันตพงศ์ โจ้งจาบ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายกัมปนาท เจริญผล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายชานน พรมเพ็ชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายตะวัน สุขศรีเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายเตชินท์ พัดทรัพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายธนกร นาศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธนาวุฒิ จันทร์เพ็ญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายนพชาติ ชูทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายปยวัฒน์ ทับเทียง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายพงศภัค ประยูรโชค

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายรติภูมิ คงแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายวิศรุต คงสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ทวิสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายสิทธิกร พากเพียร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายอนันตชัย อาตเต้ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สัมปะทาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงเกษชฎา จันทร์น้อย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา พูดเพราะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงทัตพิชา ศรีนอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายบุญสิตา รอดจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันมัด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงปวิชญาดา วรเศรษฐศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงปาริชาต เดชพิชัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เผือกชาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ล้วนกาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงไพลิน

ธนาพันธ์ประเสริฐ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงวริศรา คงจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงสรัลพร พรมจุ้ยพะเนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงสิริพรรณ เปาะทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงอินทุอร ศรีสลับ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายกรวิชญ์ ปรีชากาศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายจารุพัฒน์ จันเกตุ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายณัฐวัตร สังยวน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายนนทกร แท่นมาก

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายนันทวุฒิ ชัยเพชร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายพติศาณ ชัยเดช

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายอภินันท์ ไฝขาว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยชิต

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงกัญญวรา ภักดีไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชัยสงคราม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงเจนนี

่

ศรีสัจจัง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ ขาวสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงชลธิชา ทองขำดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงชุติมา โรจนรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงฐานิกา ชำนาญเกียรติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา นะแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงธัญทิพ จันทร์ชู

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงนภารัตน์ ผิวเหลือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงนิตยา สินทุกข์

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงพรชนก เนียมเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงพิชญา จงทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงพิริสา มอบพิจิตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงเพชรลดา ซาระกำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงภัทรพิมพ์ ซุ้นสัน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงรายาวดี พลพระ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงวรรณวิสา ทองเพิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงสุภาวดี ขุนกิจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ ทองเอียด

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายธนโชติ พักตร์จันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายธีรชาติ หมวดหรี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายพัฒน์พงษ์ ทองพิละ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงเพชรไพลิน เมืองแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายรณกร เมืองแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายวรวิช ปานมีทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงกวินธิดา ช่วยช่วง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงกัญจนพร ชืนจิตร

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงเกวลิน ยิมสง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงชจิณี ทองใบ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงชนัญชิดา ตะนากรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงชัญญานุช จุ้ยเฒ่า

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใหมทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รักคง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงณัฏฐิกานต์ ขันคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ถินพันธ์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงนันทนา ลีวิริยะพันธ์ุ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงปาริฉัตร มีเจ้ย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงปยะดา แก้วดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงผัสภรณ์ แก่นจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงพัณณิตา สุขขัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงภัทรลดา เมียนโอ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงภัทราวดี แก้วกล้า

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงรุจิรดา ไชยจักร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เยาว์ดำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงศศิวิมล นวลแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ลอยล่อง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุณิสา กังแฮ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงสุปญญา ชุมด้วง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงสุพรรษา เกือนุ่ม

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงอภิชญา ไข่ด้วง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงอภิชญา สิโปด

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายจักรพันธ์ มะเหร็ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายชุติพนธ์ รองรักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายณัชพล เลียนยงค์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายธนภูมิ ทับเทียง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายธรรมชาติ ทองลิม

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธีระเดช รักไทย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายปยะ กินจิบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ นานอน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายภัทรชนน อุ่นจิตต์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ เดชนุ้ย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายวีรภัทร เถนว้อง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงกันติชา บัวทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เกตแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา อันซ้าย

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงกุลปริยา วิเชียรบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงจิรภัทร โชติช่วง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ช่วยสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จ่ายอ่อง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รามแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงชนสรณ์ ช่วยราย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ห้าสังข์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ พลวัฒน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงโชษิตา ซุ่นสัน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร เชยชืนจิตร

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงณัฐธิดา เซ่งหว่อง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณวร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงนริศศรา นุชิตภาพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงนันทรัตน์ บัดสูงเนิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงปณาลี รัตนะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงปณิตา สิทธิชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงปวีณา ชูสังข์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงปยธิดา สามชุม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ชูหลิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงภัคจิรา สุภาพาส

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงภูอันนี

่

ทองรอด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ เอ็มบุตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงเมธาวี กาลดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงวรดา มุ่งศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงศวิตา ประเสริฐสังข์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงศศิกานต์ คำรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๐ เด็กหญิงศศิภาวรรณ จันทนสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงสุธิษา เพชรฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงสุพัตรา คงสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โพธิแก้ว

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงอัญญนาท คงสิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๕ เด็กชายกฤษณทานันธ์
ศรีดำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายกิตติธร กลิงกลอง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายโกเมศ สีทองเทียว

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายเฉลิมชัย อานนท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายณัฐภัทร ลิบน้อย

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายตันติกร คงยิม

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายติณณภพ อรรคไกรสีห์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายธนพนธ์ ชุมสุด

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายนัฐนันท์ เขียวบุญจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายปยากร บวรรัชพงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายปุณยากร บวรรัชพงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายพัทธดนย์ สมแสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายศุภกฤต สังแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

หนูเผือก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายสถิตพร แปนไทย

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ รักไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงกัญชพร วินช้วน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญคง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงจันทิมา ไกรเทพ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงจิราพร ปยกาศ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขคุ้ม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงจุรีรัตน์ หนูเซ่ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงเจนนภา ยกปาน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงชนกานต์ อ่อนแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงชุติมา พรหมเงิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงฐิตาภา มีจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงณัฏฐชา กันทะลอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา คงตำหนิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงทัศนภรณ์ แผ้วสอาด

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือเพ็ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงเบญญาภา ชุมเกต

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพรรณวศา คีรีรักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงพุทธิดา พุทธศิลปศิลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงภวนันท์ กลินหอม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ นาคช่วย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงวรพิชชา ชุมพล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวรัญญา ทองขาว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงศริยา คงเขียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงสรนันท์ ชูยัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสุริยพร นำเจ็ด

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงอภัสสรณ์ มากมูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงอภิชญา สอนซ้าย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงอมรกานต์ ส่งเสริม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๘ เด็กหญิงอังคณาทิพย์ เพ็ชรประสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายวโรดม พันธ์ุเกตุ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงกมลเนตร เสนี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

หนูฤกษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงปญญพร บัวทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ ประมวลศิลป

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายกฤตภัทร สีสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงชญานิศ รัตนรุ่งโรจน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายฉันท์ชยา ภิญโญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายชาคลิต พลพระ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กิมเฉียง

้ ้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๖๙
นางสาวปยพร วงศ์วิวัฒน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงบวรรัตน์ นุ่นนา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๑
นายณัฐกุล เสมามิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๒
นายจารุกิตติ

์

เซ่งหว่อง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๓
นายวุฒิชัย สุดเดช

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๔
นางสาวนำตาล สันขาว

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๕
นางสาวศกุนตลา ประทุมชาติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๖
นายธรรดร ประดาสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๗
นางสาวเขมิสรา กำเหนิดฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๘
นายวิพากษ์ชิน ศรีสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๗๙
นางสาวศุภมน เขาทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายยุทธจักร เทียงธรรม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงกุลลัดดา สุดเมือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงชนิตา บุญสาลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงธมนวรรณ นุกูลกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงพรธีรา สมรักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ หาญทะเล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ คงรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงลักขิกา โกเอียน

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงสรัญญา นวลสม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงสวรรยา จันทักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสายสุดา หนูทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงสุชานาถ สุขเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เวชพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายธนกฤต คำรพ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายยศพล ปางวัชรากร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายวรวิช เทียมชู

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายอนุชา ไข่นุ่น

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงฉวีวรรณ ธรรมราช

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงญาณิศา หนูนาค

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงดาราทิพย์ ขาวทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงทิพย์ติรา ท่าจีน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุขศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงอารียา อีโสะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายพงศภัค ตันเล่ง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงชฎาพร ทองชู

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงนิตยา ธนพัฒน์ศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงปญญาพร ขันแกล้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เต้งชู

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนูรีตา หนูคง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงมาลินี ฉุ้นย่อง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายจิรายุทธ์ แซ่จิว

้

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายปรมินทร์ สายทองแท้

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายปุรเชษฐ์ พิพัฒนกุล

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายวิศิษฏ์ ทองไชย ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงบุษยทิพย์ คงภิทักษ์ ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงปทิตตา เพชรอินทร์ ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุทธาสินี ปยะวิริยะกุล

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายปญจพล มากจันทร์

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายวัฒนศักดิ

์

หนูนุ่ม
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายสาธิต ส่งเสริม

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงกชามาส จันทร์ทิวานนท์

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงกรกมล คลังทอง ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ โอคี

่

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงเนตรชนก ศรีสมบัติ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงปยดา เกลียงเกือ

้ ้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงเพ็ญลดา ทองฤทธิ

์

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงวิชญาพร อักษรกาญจน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงอรัญญา หนูซำ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงสิริวิมล ฤทธิเดช

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๐
นางสาวณัฐนิชา สีเปา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๑
นายธนกร อภิวันท์ภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๒
นางสาววรวลัญช์ คงเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๓
นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๔
นางสาวหทัยชนก พรหมทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๕
นางสาวอารีรัตน์ เสนะพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๖
นางสาวเสาวภา สังข์คำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๗
นายพงศกร พันธา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๘
นายวรพงศ์ เสริมศักดิวรกุล

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๓๙
นางสาวสิโรรส สิงห์อินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๐
นายณัฐพล ขวัญเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๑
นายกิตติศักดิ

์

รอดคืน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๒
นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๓
นางสาวเด่นนภา แก้วทองสวน

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๔
นางสาวชุติกาญจน์ รักไทย

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๕
นายณัฐวุฒิ ตุลยสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๖
นางสาวนิชกานต์ นาคพัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๗
นางสาวพรทิพรัตน์ ยอดการ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๘
นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๔๙
นายปญญากร เกลือมีผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๐
นายเสฏฐวุฒิ สีดาว

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๑
นายอนันตวุฒิ นาวาแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๒
นางสาวจรรยพร เต็งรัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๓
นางสาววิภาวี ชูเอน

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๔
นางสาวนิตย์ตวัน สงแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๕
นางสาวปริยาภัทร ทองแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๖
นางสาวเจนนี

่

โต๊ะขวัญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๗
นางสาวญาณิศา ชัณวิจิตต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๘
นางสาววริศรา เต็งเฉียง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๕๙
นายชาญวิทย์ ศักดิชัยนันท์

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๐
นางสาวสุพัฒตรา ขุนทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๑
นายกิตติเกษม

์

วงศ์อภิชาติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๒
นางสาวรัญชิดา คงด้วง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๓
นางสาวฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๔
นายชิษณุพงศ์ รอดกูล

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๕
นายเนติศักดิ

์

กระจ่างโลก
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๖
นายชลชาติ ชูมะณี

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๗
นายณัฐภูม อุ่นแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๘
นายธิติวุฒิ บัวศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๖๙
นายคณิศร แซ่เอียบ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๐
นายพงศกร อะสัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๑
นายสิริกร พูลสมบัติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๒
นายอภินันท์ หาดเกลียง

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาวฌานิกา เผือกชาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๔
นางสาวชนัญญา กว้องเส้ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๕
นางสาวสมฤดี หนูคลัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๖
นายธันยบูรณ์ หมุนมิตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๗
นายพงศกร สังข์ทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๘
นายภูรินท์ วงษ์มณฑา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๗๙
นางสาวตริตราภรณ์ ศรีนุ่น

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๐ นางสาวจินัลฐกาญจน์
หิมรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายวรฤทธิ

์

สามศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายณภัทร เพชรเกือ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายณัฐพล ชัยสงคราม

๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายสราวุฒิ สงสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เยาว์สนิท

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายธนาวัฒน์ เทียงธรรม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายธีรนัย สังเทระ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายพัสกร ฉัตรชาติ

๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภานุศักดิ

์

จันทร์เศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายอิทธิชัย ไทยงาม

๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายภาดา สุดเมือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงณัชชา รัตนมณี

๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงปทิตตา หลงละเลิง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงสิริยากร ตุลยสุข

๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงศศิธร รินสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงกมลชนก สุขรักษา

๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงพัฒน์นรี ชุมสม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงมัทรี จำปา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงธนากร ประดิษฐ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เรืองนาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงนิพาดา กิมเฉียง

้ ้

๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงพิจิตรตรา ลอยนุ้ย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุฑารัตน์ เลิศไกร

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงอภิชญา กาญจนอำมร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายภานุมาศ หลงละเลิง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนภัทร ทองแท่น

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายอัมรินทร์ บุญคง

๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี เมืองแก้ว

๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงวิรยา ขวัญทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

หลักดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ คงเพ็ง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงปุณณิศา สินไชย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ ซุ้นสัน

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกุลนัฐ คงชิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงภัสรารัตน์ ยกปาน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วสินธุ์

๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายสิปปกร ราชเดิม

๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เมียนโอ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายสาริน พันธ์แสน

๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธีรภัทร นาคช่วย

๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายธนากร เอียดสี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๓
นางสาวพรนภา ฉิมปาน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๔
นางสาวภคพร วรรณรัตน์

๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงรินรดา จิตอักษร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายอินทัช ซินมุข

๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายภิญโญ สิทธิพิสัย

๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายกวิน สุริยะรังษี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายพรภวิษย์ นพคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายณัฏฐภัทร รองรัก

๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญยัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายภูพิงค์ มหาพรหม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายภัทรภณ เทียนเต้ง

๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายชาติเมธ มังกรสินธุ์

๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายฐาปกรณ์ สุสิคง

๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายณภัทร จันด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายอนิวัต ลิลาพันธิสิทธ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงอุษา บุปผะโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงกนกภรณ์ เพชรเกือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงปฏิญญา พากเพียร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงมาริยา ด่านเท่ง

๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงกรรจณา ไทรงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงมนสิชา รักไทย

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงสิรินญา บุญคงเกิด

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงฉันชนก เหมนแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จงรักษ์

๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงตะวันฉาย คล้ายสุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงนันทิชา คงทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงพิมญาดา เฮียนฮะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงวณิชา ช่วยมี

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงวาริศา คงยิม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงศศิธร แซ่จอง

๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงอนัชชา แก้วคีรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายกฤษณะ เลขะจิตร

๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายณัฐวัตร แก้วประชุม

๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายพงค์พณิช จันทัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายสิทธิเดช ทองเอียดใหญ่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายเกตุกิตติ ทองโอ

๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทรกลัด

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายธเนศ ใจแข็ง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายศุภกร คำจร

๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงอังคณา มือประจักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญยัง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงเนตรชนก สัตยานนท์

๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงกมนีย์ ซุ่นสัน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทองมาก

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงเกสราภรณ์ อินทรดำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงจุติยาพร เทพพิมล

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงศรุตา ชัยเพ็ชร

๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงประภัสสร เพ็งสุขศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองบุญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงปาริชาติ มากทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุระกุล

๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงวทันยา ซุ่นสัน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ อัตศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์ภักดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงอภิสรา ทองโอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงอรทัย ผาสุก

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอาภัสรา ฐานะกาญจน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายธีรกานต์ ไกรเทพ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายกษิดิศ ลำล่อง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายพลภัทร มานะพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายธนโชติ รักราวี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ท่าจีน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายธนภัทร เล้นสิน

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายเกรียงไกร แสนบุญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายกฤษฏา สังขรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายเจษฎา เลือนแก้ว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายธนบูรณ์ เซ่งย่อง

๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายฤทธิชัย อุ่นสอาด

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงมาริษา วิเชียรชม

๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงวริยา อัจฉริยะเสถียร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงฐิติกา ศิลา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงปภาวดี เพ็ชรย้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๓ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายมณฑล เฮียนฮะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายณภัทร รองรัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงอลิสา หนูเหมือน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกัญญาพร อนุสา

๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายพงศธร รุ่งส่งศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงอธิชา มุกดารักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงจิรัชยา ศักดิวิเศษ

์

๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงวริศรา ว้องกี

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงฐิติยา นาดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงเจนจิรา ผลทอง

๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายธนา สินไชย

๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงพิมลทิพย์ โภชสาลี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีสมวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงธัญยพร นุ้ยพัว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงกุลธิดา ยิวเหียง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงพรลภัส ฉุ้นย่อง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงกมลเนตร บุญมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงฐิดาภรณ์ ทองคำแทน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงอรพินธ์ กวางทะวาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงอติตา ซือจ้าง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงเบญญาภา ชูบัว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงจันทิรา ศรีสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงธนภัทร สันเต่ง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐณิชา แก่นจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิพลชัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงอนงค์นาฏ ศิริพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ นุ้ยเอียด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอินนุรักษ์ แก้วปลืม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองแจ้ง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงธัญสุดา อ่อนคง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงศศิพร พุทธชาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุภิญญา ถินนา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายณัฐกานต์ อินชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายกฤษกร ช่วยชิต

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๔ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายกฤตนัย บุตรครุฑ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายพงศ์อมร นาศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายพสธร หนูแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายสิทธิพร หยูทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายภาณุพงศ์ สังข์แก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายนภัสกร ฤานาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายพนธกร ทองแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายกิตตินันท์ รัตนมณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงหฤทัย ชูยัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงสายลิตา หมุนแทน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุภัคฐกุล เต็มพร้อม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงธนิดา สงมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงชิษณุชา หนูชู

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอัญชลี เพ็ชร์รัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงเมธาวี เชยชืนจิตร

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยมูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงชลชนก นาคิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายนันทพงศ์ จันสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายชยุตพงศ์ คงจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายสรวิศ หวดงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายอธิยุส เมืองสิน

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงสุกฤตา มณีมัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำผุด ไร่พรุ  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สองเมือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายชัยวุฒิ นุชคง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายพศิน ศรีละออง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงปุญญิศา จันฝาก

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงฐิติชญา เอ้งฉ้วน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายภูมินทร์ จุตติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุชาวดี กังแฮ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงพรกมล รอดเมือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงวรัญญา ช่วยคล้าย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวรัญญา บึกหาญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายชนาธิป อินทรอนันท์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายจิรพิพรรธ ธวัชสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายนลาภิศ อนุรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายฤกษ์สม ชูเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา อุ่นพิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงอัจฉรียา นาศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงยุพชาติ ชัยเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงสโรชา ไกรเทพ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ นันทขว้าง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงนันท์นภัส คงชุม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายกานต์ชนะ ทองบุญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธนกฤต ฤทธิรักษ์

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายณัฐพล บุญธรรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายวุฒิพร หนูนาค

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงพิมรติ นันทวงค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนลินี เมืองเยาว์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอังค์วรา ทองรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อุ่นพิชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงกรวีร์ ทวีสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายพสิษฐ์ นิยมราษฎร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายกฤษฏิ

์

เรืองอินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายกฤติน แก้วคงคา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายชาญวิทย์ บัวบาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุกฤตา ด้วงสีเกาะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายพงศ์พณิช อัตถกิจมงคล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายบูนหลง ออง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายกนกศักดิ

์

ทองเอียบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอัฒรัตติ ด้วงคง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายสุนิธิ จรุงเกียรติกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงสิริมา หนูเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงภณิตา เอียดชูทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงฉัตรชฎา นุ่นขาว

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายสิปกรณ์ สุขการ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายณฐภัคฉ์ ไวศยะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายปรเพชร เพ็ชรนุ่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ผ่องแผ้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายภัททวุฒิ นิลวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายวีระภัทร์ รัตนประสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๐
นายธนทัต รัตนโชติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๑
นางสาวธนภรณ์ สรรเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๒
นายชานน ชุมนูรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๓
นางสาวกัญญ์วรา ดำแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๔
นายณัฐชณณ ปานสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๕
นางสาวอรัญญา หัวเขา

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายกาญจนวัชร เมืองกลาง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

สมบัติทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายคามิน สุขขัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายชญานนท์ คงอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หนูเหมือน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายณัฐพนธ์ ก้งเม้ง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายตนุภัทร กำจร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายตะวัน ปราบโรค

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายเทวฤทธิ

์

เพ็ชรสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธนกฤต อภัยพงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธนภัทร ชัยณรงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ กุลตัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธีรวิช ทองคำแท้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายนันทกร ทับทิม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายพลวัฒน์ สุขสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายพิชชากร นาทุ่งนุ้ย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายพิชานันท์ รอดคงที

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายพุฒิเมธ ดำรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายภคนันท์ บัวศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายภัทรภณ กิมแก้ว

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายลิขสิทธิ

์

นิลละออ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายวรรณวิษณ์ ชัยเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายวรรธนะ ปนทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายวัชรากร ชูเกิด

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายวายุ ตรีชะวา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายวุฒิชัย จิตรบุญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายศักดา เอ็งเส็ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ผอมปด
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงกนิษฐา ตลึงจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงกมลเนตร ทองย้อย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๖ เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ โต้งค่อม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกัณฑิมา ขิกขำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงเกศินี ขุนชู

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงเฉลิมทิพย์ พากเพียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงชนิภา เต็งรัง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา อินเรือง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงนภัสสร สงเนียม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงณัฐพร ช่วยพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงธารารัตน์ เต็งเฉียง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงนุศรารัตน์ เสนี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงบัญจรัตน์ ทองเอียด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขุนทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงปรัชญาณี เผือกชาย

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงปรัชญาภา เผือกชาย

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงปาริชาติ อัดซิน

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงพิยดา พุทธาวัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงพีรดา หนูเซ่ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงพุทธพร สุทธินนท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงภาวิตา ทองงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงมณินทร ทองระหมาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงมาติกา มะสุนี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทองศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงวรรณนภา รามยัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงวรรวิษา อิมเอิบ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงวิลาสินี ธรรมโชโต

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณวัฒน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูสิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงโศภิษฐา บัวผุด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงสิริพร แก้วพิทักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ชัยกิจตังสกุล

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสุทิวัน ดับพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุธาวัลญ์ สิทธิชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุพัตรา ชัยทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงสุวพัชร เยาว์ดำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงสุรัสดา เพ็ชรศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงสุวิดา เอียดจุ้ย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงสุวิสาข์ นางสวย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงเสาวรส ปราบโรค

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงหทัยชนก บุญเทพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงเอวิตรา ดอกสร้อยฟา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ พืนผา

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายชัชนันท์ ช่วยชู

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายฐิติพงค์ ทองเอียด

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายตะวัน นะแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายราเชนทร์ กลีบบัว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายวิทวัส ยกบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายวิศรุต ห้าสังข์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายวีรยุทธ ทองชุม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายศราวิษฐ์ เทศนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายศิวัช โออินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายสรณ์สิริ อาสนะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จีนตีด

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงชุติมน เอียดบาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงฐานพรณ์ จิตรบุญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงธนพร รอดทวี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงนราทิพย์ ถินนา

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงปริณดา หนักแน่น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงปณฑิตา ชัยแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงปุณยาพร หนองตรุด

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงภิระดา รุ่งสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา เพชรสุทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงศุภานิช รมทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงมนัญชยา จันทร์ฝาก

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงดารากร ดินแดง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายศตวิทย์ เทพี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายพีรดนย์ กาญจนศรีเมฆ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายศุภวิชญ์ เมืองพูล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงจริยา ดีเบา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๒๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงญาณิศา พูลสุด

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๖
นางสาวณัฐพร ติงตำ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ เพ็งเซ่ง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๘
นางสาววารุณี ทิพยราช

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญรอด

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๐
นางสาวรัญชิดา คงบัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๑
นายนิพนธ์ ขวัญเพขร

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายวรัญชิต มิดเดช

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๓
นายสรายุทธ เชยชืนจิตร

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๔
นายสืบสกุล คงฉาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๕
นางสาวภัณฑิรา บัวแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๖
นายวีรภัทร ปานนิล

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๗
นางสาวสาธิณี กังแฮ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๘
นางสาวสุชาดา ช่วยรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๑๙
นางสาวลลิตา สมาธิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๐
นางสาวศศิธร ชุมพล

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๑
นางสาวปาริฉัตร อภัยพงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๒
นางสาวสุรภา ทองดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๓
นายศราวุธ พลบุญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๔
นายณัฐภัทร ชัยเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๕
นางสาวกมลวรรณ เพ็งเกตุ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงปนัดดา ชุมสุด

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๗
นางสาวลลิตา จันพุ่ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๘
นายศศิน ชุมพล

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายนฤดม ภักดีโชติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงศุภกานต์ เถาธรรมพิทักษฺ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงชเนตตี เทียงธรรม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๒
นางสาวสายรุ้ง คงเกิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงรัตน์ติกาล เรืองชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงดารินทร์ เมืองสุด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ หาผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงณัฐมน แก้วทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงธัญชนก ขาวเชือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายชินวัตร บุญนะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงปวีณ์สุดา เตชรุ่งกวิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงโยธกานต์ สมหวัง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายไชยวัฒน์ ปานพิเศษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงอัญชลีพร สมกำลัง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายธนกร หอมหวล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายเทพพิทักษ์ แก้วเกตุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพัชราภา สุขลิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายสิทธิกร ฉิมพงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงณิชกานต์ หนูพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายปติวัฒน์ บัวทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงวรรณพร ขาวเชือ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๐
นางสาวพรรณรสา เศวตดุลย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายศักดิชัย

์

สุจินพรัหม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายสิทธิภาคร์ สองเมือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๓
นายธีรภัทร หาผล

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๔
นายวายุ บุญชู

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๕
นางสาวจีรนันท์ ขาวเชือ

้

๑๙/๔/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายธนวัตร คำธร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายปฏิภาณ ชะนะศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายภานุพงษ์ จำปา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายศุภวิชญ์ สุรัติศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ประมวลศิลป

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงชาลิสา หนูน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงฐิติมา เสนี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงธัญญสุข ด้วงจิตต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงปาณิศา เพชรพัว

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงแพรวา ไชยคง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงวรกานต์ สิงห์อนันต์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายปณิธาน จันรัตนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายอธิบดี วัฒนานุรักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงชญานิตฐ์ ชัยวิจารณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ชูใจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงรวินันทน์ คงเฝอ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงอารียา เศรษฐสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายณภัทร มะลิแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณรงค์ ทองประดับ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธานินทร์ ยอดทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธีรโชติ จันทร์เพชร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายวงศกร รุ่งกลับ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายวัชรพงศ์ ขาวจิตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงอรปรียา แจ้งจุน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายประกรณ์ เมืองอินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายสมมารถ ปรงแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายอริญชัย วุ่นคง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จรเด่น

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๔ เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ รอดศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงปรานันต์ โชติรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายธีรเดช บัวโท

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายวนิรุจต์ พลสมlาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตูลเพ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงธัญชนก ปานยัง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงผกายแก้ว สุดจิตร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงเกษณี แก้วทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงอริยา เพชรชนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอาริยา เชือทอง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายกิตติพร ราชพลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายจักริน อ่อนหวาน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายธเนศวร คงพล

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ ปจจะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายศรายุทธ ภูมิรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี เพียรดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงอภิรตา ทองบัว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อ่อนชาติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี เสวาฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงภัทราวดี แซ่เห้ง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงภัศราภรณ์ สุขการ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไตรสงคราม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายจักรินทร์ วังหลวงอิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายฐิติพงศ์ ไทยมิตรชอบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายมงคล ชุมดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายสัจจานนท์ ชูสำราญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายสิรภพ แก้วรักษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ยกกลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ชูสังข์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองศรีนุช

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงณัฐศิวรรณ์ ธนะสุทธิพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เอตะนาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงธัญมน หาญณรงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ใสสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงบุญญิศา แสงผึง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงพรนภัส แก้วคง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงรุ่งรติ ทองฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ขันติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงศุภกานต์ ศรนิรันด์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงสุทธิดา ไกรสิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงสุธาวรรณ ฤทธากรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงอัจจิมา ทองโอเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายกฤษฎา ศรีเทพ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธนบดี ลูกเมือง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายมงคล พิศดูกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายเอเชีย จันทร์โชติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ ปราบปราม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงรัตติยา จำปา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงชุติมา นาคเนนัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงณัฐนิชา เถรว่อง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงทอไหมทอง อวนข้อง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไชยคช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงปญญาพร กิตติธนาชูพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงปยนันท์ เพ็งพอรู้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงมัลลิกา ช่วยรุย

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงวิรุฬห์ลักษ์ ทองดียิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงศศิวิมล คงแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงศิริวรรณ เจียวเห้ง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงอังคณา แกล้วกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายก้องหล้า เสนาคชวงศ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายจตุรวิชญ์ อินทร์คง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายจารุวัฒน์ สุวรรณโชติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายธีรเมธ ละเอียด

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายภัทรกร เจิมพงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงศิริลักษ์ ปรีชา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์หอ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายสิรภพ ประดับเพชร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายอัฏฐวัฒน์ หนูนาค

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงชิดชนก พรมมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิทธิชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงฐิติยา หนูเซ่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ภัตศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงนิศราภร ชุมทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงเนตรสกาว นวนดำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงเบญจสิริ บุญส่ง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงปวีณ์นุช คงแจ่ม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงพัณณิตา ประมวลศิลป

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงพิชาญา ซิวกุ้ง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงมนทร์ คติคุณากร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงวริศรา บริพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงวาสิตา ปละวัฒน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีผล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงศิริพร พลภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงศิริวัฒนา เพชรสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงโสภิดา โชติรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงหทัยทิพย์ เมืองสุด

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงอรุโณทัย ปรีชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงอัจฉรา เทียงธรรม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงอัญชลี วงศ์ยาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงอุไรพัชร สร้างเหมาะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายฐานทัพ ทองขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ช่วยศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยการ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายธนภัทร กลับใจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๔ / ๑๐๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายนนทนันท์ ชาตรีกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายพีรธัช คงอยู่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายพีรวิชญ์ เอียมอักษร

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายมณฑล แซ่ตง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายลีนิกซ์ จันทรังษี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงชนัญชิดา ใสเพีย

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงชมพูนุท ชัยเพชร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงโชติกา ไกรเทพ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงโชษิตา ชูทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชูไชยยัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองรอด

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงนภาพร ใสแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงบุษบรรณ บัวนุ้ย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงเบญจมาศ โสภานำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงปริฉัตร เทพอักษร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงวสินี ใจสนุก

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เปรมดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงแววดาว ยอดกิจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงศศิวิมล สุดจิตร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ลิขิตกาญจน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงศิริการย์ เนียมชูชืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงศิรินภา สังขจาย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงศิวาพร พุ่มช่วย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงศุภธิดา รักษาสังข์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสิรินญา เพชรเรือนน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสิวารักษ์ ทองเนือใหม่

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุชานันท์ รามแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุธิดา ชายทุ่ย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา ดำเกาะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายกำพลศักดิ

์

นิมกาญจนา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายคณิศร ทองหอม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ หมุนวัง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายดนุเดช นกแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายตะวัน ชุมศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายธนายุต โรจนรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายพุฒิเมธ ศรีนวลปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ เรืองสงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายมงคลชัย อ่อนชาติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายศิวัช สุขจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายสิริวัฒน์ ศุกมลรัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายสุภชัย ช่วยนวล

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงจีระนันท์ สุขอนันต์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา รักไทย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงธันยพร ตุลยสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงธารารัตน์ รองวัง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงธีรดา สิทธิชัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงนิกัลยา จอกทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ชูแก้วร่วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงปาริชาต แกล้วกล้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขการ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงภัคจิรา อินทร์ฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงรุจิราพร บริพันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงวรัญญา หยกสุวรรณกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงวริศรา สุขสม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงวลีวรรณ์ บุญถาวร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงสุชาดา เมืองสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงโสษุภัค สัมฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงอรวรรณ โพธิกุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงอรุณเนตร เกตุประกอบ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงอัญชิษา เมืองศรีนุ่น

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงอัญญาดา เชือหมืน

้ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงอาภัสรา นานอน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายตนุภัทร แม้นมณี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายทัตพงศ์ เชาวลิต

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายธีรโชติ ประสมศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายนพณัฐ คีรีรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายปฏิยุทธิ

์

คำครุฑ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายพีรณัฐ หิรัญพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายศิวกร ขอบขำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายศิวกร ขิกขำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายสรวิศ หมืนสนิท

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงเขมิกา อู้สกุลวัฒนา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองเทียบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนูเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์เมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงญาดา สูคีรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ชาญนอก

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงธนัญญา เจริญฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงนทหทัย เพชรมณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนริสสา บุญโพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๑ เด็กหญิงปรีณาพรรณ สำลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงปรียาวัฒน์ บิลทัสร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงพรสวรรค์ พลแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ เครือเอียด

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงเพชรรดา สุขอนันต์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงภัทราวดี อำพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงวณิชยา สละมัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงวรัญญา พลเดช

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายนราดล กือจิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายปภาวิน คชโยธี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงสาวิตรี นิปุณชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วารีรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายสุวิมล ย่องจีน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงอรพรรณ นกแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอรฤดี ศรีทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงอารดา ภักดีโชติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงโศภิษฎ์ รัดทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่อิว

๋

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายอติคุณ เยียมศิริวุฒิ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงจิรภิญญา คงสมทรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงอภิชญา นิมนวน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายธนกฤต หลังเจะนุ้ย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายวรเชษฐ์ วจีประเสริฐทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายวายุกูล จันทะภาโส

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๗ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายณัฐวัตร ขอบคุณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงณัฐภรณ์ เพชรชุม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงพัฒน์นรี ทองแท้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายกานต์ชัย ศรีอินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายชินกฤต เขตตะเคียน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายนันทวิชญ์ ซุ่นยะโม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายเมธี โกศล

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายวุฒิไกร สชาติพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

หนูสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพียรดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงขวัญฤดี ชัยสงคราม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา เรืองศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงชนากานต์ ล่องตี

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงญาติกาน์ อิทธิการุญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงดาราวรรณ โชติช่วง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ ซิวกุ้ง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงนุชรี แซ่โค้ย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงบุญสิตา แปนหนู

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงภัทราวดี ไกรสิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงโยษิตา ลูกเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงเรวดี ศรีสุกใส

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงลลิตา บุญเทียมศรทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสิรินทรา ชัยวิเศษ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุมิตา ปานศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงอนิสตา หนูผัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงชนัญชิดา คงสม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงปนปนัทธ์ นกทวี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงสิริกัญญา อินนุรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายดำรงศักดิ

์

บุญถาวร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายทรงยศ นาทุ่งนุ้ย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายนนทวัฒน์ ฉิมเฉิดฉาย

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงกชนิภา ศรีวิเชียร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงพรนภัส ผกาแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงภัสรานันท์ นระทีทาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๘ / ๑๐๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงรุ่งตะวัน บุญพรหม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงอฑิตยา วรรณบวร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงอรทัย พลจรัส

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงอัญมณี ทองตาล่วง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสงเกิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายพลวิรัตน์ หวานสนิท

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายศุทธวีย์ พรมมา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงกุลปริยา อ่อนชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ แซ่ลิม

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงวรกานต์ บุญสิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายศรายุทธ เจริญผล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงฉัตรฤดี อยู่ขาว

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงณัฐนรี ฤทธิเกือ

์ ้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงมัณฑณาศิริ มันคง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายวชิรพงศ์ ประมวลศิลป

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายสุธีทิพย์ จีนปาน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงธันยมัย มะนู

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงวิบูลย์สิริ ทองรอด

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงสุชาดา บิลรงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายภูริณัฐ รัตนะอุดม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงวิสสุตา สิงหสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายโชกุน บุญแก้วสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายวชิระ สิทธิการ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ขาวปลอด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงรัฎฐนิจ ศรีศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงนัทธมน รัตนตรัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายศุภณัฐ หยกสุวรรณกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายผดุงเดช หมู่ผึง

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงคณาสิริ คงนคร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงนันทิชา หมืนละม้าย

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายพชร อินทพงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงมัลลิตา พึงทิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ขุนทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายฉัตรดนัย สัตยวิบูลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายสุนทร ละวู่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๓๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๕
นายพินิจนันท์ แก้วสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายธเนศพล ทองสุขดำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงอริสรา ยิมย่อง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๘
นางสาวแก้วผกา ดามี

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงนฤพร ยิมสวัสดิ

้ ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุวิมล ต๋าคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายปรเมษ กายะชาติ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คีรีรักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายจักรกฤษ์ ช่วยบำรุง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายณัฐชนน นิลละออ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไพฑูลย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายยุทธภูมิ ตุลยสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงมนสิชา สะพะพันธุ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๘
นายณัฐวัตร บุญสิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ กลับจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๐
นางสาว:ซารีน่า หะจิ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๑
นายณัฐวุฒิ ทองประดับ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๒
นายปภพ ปาสาเน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๓
นางสาวนัยนา เทพจิตต์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๔
นายเจตนิพัทธ์ ชนะภัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๕
นางสาวธัญลักษณ์ เอียมละม่อน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๖
นางสาวธิติมา นุรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๗
นายชัยศักดิดา

์

เจ้ยงาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๘
นายจารุวัฒน์ หนวดงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๗๙
นายอภิรักษ์ เพชรส่งศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๐
นางสาวธรีนาฏ คีรีรักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๑
นางสาวนารีกาญจน์ มณีกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๒
นางสาวปริตตา ท่าจีน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๓
นางสาวศศินิภา สุดศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๔
นายกฤษฎา ยิมสวัสดิ

้ ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๕
นายธนกร อินนุรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๖
นางสาวกฤติกา ชันวรรณกุล

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๗
นางสาวกันธิชา สุดจิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๘
นางสาวชมพูนุท หนูช่วย

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๘๙
นางสาวชลิตา พุ่มพวง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๐
นางสาวรวิสรา พูดเพราะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๑
นายพีระพัฒน์ ช่วยรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๒
นายภานุกร เพ็ชรไทย

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๓
นางสาวเกศรา สุขสนาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๔
นายพัชรพล ทองโอ

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๕
นายยุทธพล ชูเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๖
นางสาวนุชวรา พุ่มพวง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๗
นางสาวกฤษดาวัลย์ ช่วยกำลัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๘
นางสาวชลดา กิมิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๓๙๙
นางสาวอินทิรา ง่วนสน

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๐
นางสาวสุวัจนี จันทร์ผ่อง

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๑
นายกษิห์เดช เคียมการ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๒
นางสาวเจนจิรา ศรีสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๓
นายณัฐวุฒิ สุดยิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๔
นายธนกฤษ จันทร์เพชร

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๕
นางสาวณัฐวดี ทองประดับ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๖
นางสาวธัญรัตร์ ขวัญศรีสุทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๗
นายวัชระ แก้วแสงขวัญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๘
นายศุภฤกษ์ ไชยฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๐๙
นางสาววศินี คงเอียด

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๐
นางสาวนงลักษณ์ บรรณกิจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๑
นางสาวการกวิน ศรีเทพ

๒๒/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๒
นางนฤมน เจษฎารมย์

๑๗/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๓
นายสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์

๒๓/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายวิสิทธิ

์

ซ้วนเซ่ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา หนูพุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงธันฐิตา ปนอมร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงนฤนันท์ ชูช่วย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงฝนทิพย์ เพชรหนู

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงรติมา ทอนหยี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายสัณหณัฐ ศักดา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงจันจิรา สงมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงพัชญ์นรี คงเพ็ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงเพราวี อินทรสุวรรณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงวริศรา หมาดหยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายเทพพิทักษ์ อันซ้าย

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วัดลำภูรา  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๖
นางสาวพนิดา ชัยสอาด

๐๔/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายอภิสิทธ์ ทองมุกดากุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๘
นางสาวปญญาพร ชูเมือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายดรัณภพ รอดจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๐
นางสาวพรนภา จิตร์อักษร

๐๖/๐๒/๒๕๔๐
กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๑
นางสาวสุธามัย ชัยวิเศษ

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๒
นางสาวพิกุล รอดจันทร์  กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๓
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์

๒๔/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๔
นายเจษฏา สุทธินนท์

๑๐/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายชุติเทพ โชติรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายณัฐพล แก้วนวล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายเกริกไกวัล คำโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายกฤษณะ วิพลชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ปรีชา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายตะวัน กรรมแต่ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ไทยมิตรชอบ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายจักพรรดิ

์

ณ นคร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายศรายุทธ คงยงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ ชัยตระการ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงปวีณา เดชะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายวีรภัทร สิทธิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายสรวิศ ก้อนแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายอดิเทพ เทพอักษร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายศุภกรณ์ ตุลยกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายกำพลศักดิ

์

เดชภักดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายปรเมษฐ์ ขวานอก

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิยาสิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายประกายวิทย์ บริบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายพรทวี จันทร์แก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายนวพล ฉิมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายภูเบศ ชูเอียด

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายธิชากร พรมศร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายภาณุชา บัวไข

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ หนูเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงปณิดา รุ่งกลับ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงณิชาภัทร รอดช่วย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงประภัสสร อินทร์แก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงธัญชนก ศรีเสวต

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงศิริพร ประทุมสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงอลีนา ทองประดับ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงวัลภา รอดกูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงรจิตา ศิราพรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงยุวธิดา ชูคง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงปนสุดา กว้างสวาท

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายสิทธิโชค แก้วราม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายเจษฎา ไชยคง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีหมาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายธีรภัทร ฉิวน้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายณัฐพล รองเมือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายณัฎฐกร สมาธิ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายคฑาวุธ สาโรจน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายภูวดล ฉิมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายนิติกร ยอดยิง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายอภิรักษ์ ตุลชาติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายโชคชัย คงศรีทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายนัทธพงษ์ เห็นผลงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงวนิดา แสงแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงอภิญญา สุขเพ็ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงพรนภัส บุญชูช่วย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงสุกัญญา ดำมีศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงอรปรียา ยอดยิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ อินนุรักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรืองกิจชู

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงปวีณา มหาสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงรัชฎากร ตุลยสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงสุทธิกานต์ เดโชศาสตร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงปตยานี ช่วยชาตรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงเสาวคนณ์ สุทธิวิริวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงมนัสดา เกลียงทิพย์

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายกิตติธัช ราชพลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายกิตติพศ ทองยิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายชนะชัย จันทร์พุฒ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายชวนากร ชูจักร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายชวัลวิทย์ อังศุวิริยะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายชัยยุทรพงศ์ สวนแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายไชยวัฒน์ รอดจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายฐปนวัฒน์ คำชู

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายพีระพัชร เยาว์ดำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภูมิรพี หัสภาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

เจริญฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

แซ่อิว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายจิรภัทร แท่นด้วง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายพิทวัส ไชยคง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธเนศ ประมวลศิลป

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายนราธิป ศิริ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายณัฐชนน อ่อนรู้ที

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายอัมพร หนูชุม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายนภดล เอียดจุ้ย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประจงใจ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงรมย์ธีรา ถินนิคม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงนัชรี พนมรักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงเปมิกา คำสมอ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงพัชพรรณ ห่วงจริง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงรักชนก ชำนาญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงรักษณารี ชัยตระการ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงลลิตา หนูเซ่ง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงวิภาดา ชัยวิเศษ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงศศิวิมล กิจแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ คงพล

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงหยดหนึง

่

บุญเรือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงอรไพลิน ศรีเพ็ญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงอลิษา พุทธา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงอินทิรา จรเสมอ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงโสภิตา ทองพราว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงจุฑามณี ทองจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสวิภาค

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงวีรภัทรา คำแหง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงสรีราภรณ์ ฤทธิปู

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ศรีชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายธีรกร รักษานาค

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยกาล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายนิรุตติ

์

พรหมอินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายปฏิภาณ นวลจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายปวีณ์กร จันทร์มุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายปยะวัฒน์ หอมหวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายพสธร ทองแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายรพีภัทร พิมพ์เสนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายสุรวุฒิ โบยนวล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายอรรถวิทย์ พลเศษ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายปรเมษฐ์ เลียงพงศ์

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายศุภกฤต ลังเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายอัษฎากร คงฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายยสกร ลันสิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายเจตดิลก ชูเนือง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกระจ่าง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายธนูชัย เท้งชวน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงกรองแก้ว คีรีรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ลุ่งกี

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงดวงพร สังข์ทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงนฤมล จงจิตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงนฤมล ยีสิน

่ ้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงพิมชนก หลีเซ่ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ สินทุกข์

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงอาติยา บุญคง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงนภาวรรณ ควนคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงรัตติกาล มาสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา คิดเหมาะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ เฉลิมเกียรติ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงสุนารี หมืนละม้าย

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงภาวินี ธงทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงคันทมาทน์ จิตรอักษร

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กาญจนสุวรรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงสโรชา บัวพรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ศรีรัตนาราม  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายวีรชัย ราชเพ็ชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา รักษาชล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงชนากานต์ จิตรเพชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงกรชนก หนูคงใหม่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงอรยา ไหมสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงปวีณา สาระคร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงศศิวิมล สมหมาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมนัส

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายกิตติพศ คงเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองอ่อน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญถึงจิตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา แพทย์นาดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงสุนิชา เกิดเดช

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายเจนณรงค์ จักรแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงปริชาติ จักร์กรด

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงชมพูนาถ กาฬวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายศุภมาศ ผลพิบูลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมมิตร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายกฤตพงศ์ ไชยทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงวิลาสินี เกตระณะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายธนกฤต ปริวัตรพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงสุจิรา ขุนเทียง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงธันยพร ภูมิพิทักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายภูธเนศ รอดวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงกัญชพร ขาวสังข์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ภักดีสุวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงสายไหม ทองสงโสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายกฤษฎา เมืองทรัพย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองงามดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงเกวลิน สุดรักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงอรุณรัตน์ วานิช

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์ส่องแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงเพียรดาว ฤทธากรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงฉันทชา ทองแท้

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๓ เด็กชายวรไกรกาญจน์
บินกาญจน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงมยุรฉัตร บุญเกือ

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายสุรพงศ์ เหลืองหิรัญภูษิต

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงมัลลิกา เพียรดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงพัชรพร แปนแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายกฤษยชณ์ เพียรดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายภูริภัทร พิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ คงกล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงนัทธมล หนูทัด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงวรนันท์ เสนเมือง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงปรียาภัทร เรืองศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงสร้อยสุดา บัวเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงวริษา ชูเชิด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงอมลณัฐ ทองตาล่วง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงปาริฉัตร รักษาแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงกมลพรรณ ลีละผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงชลลดา ยอดมณี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงลิฌารัตน์ เสียรวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงศิริขวัญ ไชยสุวรรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงขวัญชนก ใจดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงจินทะภา จิตบรรเจิด

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงกฤติยา แก้วประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงชนกนันท์ อุตมะกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงนัทธินันท์ พุทธสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงสิรินญา บุญแก้วศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงภวิกา ชูกร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายปรมัตถ์ ศรีนวล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายวีรภัทร จันทร์สุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายกิตติคุณ มากเพ็ง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงรุ้งฟา แก่นจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายสุวรรณ จันทร์มงคล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงภัทริกา พูนดำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงอัญชิสา หมืนสาว

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายสรไกร วีระสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายจักรินทร์ ปล้องพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ นำแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงปณณพร นำแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงอศิรวรรณ ดำหนูทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงสุพิชชา ปรางแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายจักรเรศ บุญถึงจิตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงเสาวนี ศรีทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ สังดวงยาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงสิรินฎา สายสิญจน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายนัฐชนน สังสัพพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงพฤกษา เอมสุวรรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงณิชาวีร์ จักรแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงมณฑิตา สูชู

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วีระสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายพงศธร วีระสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายภูริภัทร สมศักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงกาญจนา ทาสี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงเข็มอักษร ภักดิจันทร์

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงจันทรัตน์ หอมเกตุ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงจิราพร สุขน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงชญาฎา พลมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์เมืองไทย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงปทมาพร ชาญอาวุธ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงปยมาศ ภักดิจันทร์

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงมัสธุรส รำเทียมเมฆ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ไชยณรงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงศัจนันท์ อาจทากิจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงศิริณี นินทะกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงสโรชา ชุมวงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงสุนิสา ทองทิพย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงอังสุมา โรจน์สุวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายนพรัตน์ คงเพ็ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายรัษฎา หนูเซ่ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายวสันต์ บุญสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายอติชาติ รัตนพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายอรัญชัย ใจกระจ่าง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์ทิพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงณิชกมล เภอรักษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงนภัสสร พรหมแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงนันท์นลิน ทองคง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงปาริชาติ ทองนำแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงยสุตมา แก้วงาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ รักษานาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงสิริกัญญา ครรธรักษา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงอรัญญา สังข์แก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายณัฏฐากร แก้วเพชร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงนิศากร ฉัตรมาศ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายพัชรพล แก้วศรีสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงกฤติยา นวลใย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ บาลีนอก

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงกิตติญา เทพรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงชลิตวรรณ ทองนำแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงณัฐวรา คงทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงธนพร บุญสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงนนธิดา ทิพย์กองลาศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงปานประดับ เถือนศรี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงปยวรรณ ชินวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงพรรณษา แดงงาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงพัชรพร ศรีวิเชียร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงพิชามณช์ เพชรทองด้วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงอังคนา โตเมฆ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงรัชนีกร บัวเพ็ชร

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงวรรณษา สุชาติพงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงศิรดา ิทพย์รัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงสุนิษา ึคงทองคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงอริสา รอดกลิน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ตัณติษัณสกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๔๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงนันท์ทิยา ตันซ้วน

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงทิพวรรณ ศิริบัตร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงธัญพร บุญฑา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงเกศรา เรืองกิจชู

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ รักประทุม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงธนัชชา หนูริง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงเมธิษา สมมิตร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงกุลิสรา วีระสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๓
นางสาวรัตติยาภรณ์ ภูมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายชัยยศ ดำ่ยำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงธนภรณ์ เกลียงกลม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงธิดาพัฒน์ อินทร์ฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงมลิวัลย์ พลศร

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงรวงข้าว ดำน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงศศิธร ตันซ้วน

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงศศิโศม กิงแก้ว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงหยาดทิพย์ รักษาจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายกลวัชร ยาบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ไข่เขียว

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงกวิสรา จิตจำนงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงเกศินี เสียรวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงชนิสรา ดำแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงศรุตยา สังข์โชติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยุทธวารี
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายพีระพัตร หนูสอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายอารักษ์ สังขโชติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายธัญจิรา ชูช่วย

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงนภัสสร แก้วสุขใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงเนตรนภา เพชรชู

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงปลิตา สีดอกไม้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงแพรสุวรรณ พรายชนะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงเลอลักษ์ ลิมเกือ

้ ้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงวาสนา จูปราง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงอรวรรยา จำนงรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายคณานนท์ รำเทียมเมฆ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายณัฐดนัย กาฬกาญจน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายพีรพล โพธิทอง

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายวทัญู ชูทิพย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

เพชรชู
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงกรกนก ตันติษัณสกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงกษมา ปราบปราม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงกุลสตรี ผดุงเดช

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิเพชร

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงรุจิรดา ชูช่วย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงศศิพิมพ์ วงค์ศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงสาวิกา สงรักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายก้องภพ อินทร์ทองคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายฐิติกร เกิดความสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายณัฐพล กุญจรินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายธีรพงศ์ หนูสงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายวีรชัย เพียรดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงกนกพร สุทธิ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองพริก

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงกุลณัฐ บัวเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ครุฑสุวรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงชะวิสา เสาแสง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร ผวามา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงณิชกานต์ บุญชากร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ เมืองจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงนลินี มรกต

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงนิรชา ครุฑสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงลักขณา รุยปริง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงสตรีรัตน์ รอดวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงสิรินันท์ คำพุต

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงสุนิตา แสงเงิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงอารยา เพียรดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายชานนท์ เพ็ญพอรู้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายชินดนัย ภูจำเนียร

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงเมขลา แก้วสามดวง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายศุภกร รัตนพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายสหชัย ปานาตี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายสิทธิโชค สุวรรณ์มณี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ นุ่นแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายสุรวุฒิ ชุมวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายเสกสรร นิทอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ มากด้วง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงจิรัชญา อักษร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยผล

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงชฎาพร แซ่อ้วง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงณัฐนรี วุฒิเศรษฐ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงปยชนน์ หนองหัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทรศร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงภัทรฑิตา รัตนพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงรัตติกาล สังขโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงวรัญญา เทพทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงศศธร ชุมภูธร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงสาริศา สร้อยสังวาล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงสุภัทธิญา เพ็ชรสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายนันทกร บุญชากร

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงสุวดี ศรีวะบุตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงจิรัญญา ชุมแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บัวทิพย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงบุณฑริกา ชูประดิษฐ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงรัตนาวดี วงศ์เสนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงอาทิตยา นิจกิจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงรัตนากร หลวงคลัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงจิรดา แสงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงณิชาพัชร์ นิมนวล

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายชัยณรงค์ รักษาสังข์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๔
นายณรงค์พล พลฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๕
นายณัฐพงศ์ ดําเกลียง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๖
นายธนพล คงทองคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๗
นางสาวสริญา หนูจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๘
นางสาวกนกวรรณ ธงธวัช

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๐๙
นางสาวบุษรารัตน์ ชุมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๐
นายวรัญู กาญจนณรงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๑
นายกิตติพิชญ์ มากเพ็ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๒
นางสาวสลิลทิพย์ เพ่งพินิจ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงอริสา อรรถชัยยะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายรัชชานนท์ สมคิด

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๕
นางสาวศุทธิณีย์ เมืองราม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๖
นางสาวปทมาภรณ์ ปราบไพรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๗
นายพลลภัตม์ พักตร์จันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๘
นายธนาธิป จ้องโก้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๑๙
นายตุลา วิเชียรเทียบ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๐
นางสาวปวีร์ธิดา ใจกระจ่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๑
นายจักรกฤษณ์ คชรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๒
นายจรัส อุ่นสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๓
นายปยพัทธ์ ทิพย์สงคราม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๔
นายอนุวัฒน์ ตะวงศ์ษา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๕
นายกฤษฎา เนืองแก้ว

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๖
นางสาวกฤตญา ตันติษัณสกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๗
นางสาวธัญชนก สุพล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๘
นางสาวอัจฉรา หนูเขียว

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๒๙
นางสาวนัทชา สุวรรณชาตรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๐
นายสุธีธร บัวบางกรูด

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๑
นางสาววรรณวิภา คล้ายช่วย

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๒
นางสาวขวัญจิรา วีระสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๓
นายคมจ์ชาญณ์ รักษานาค

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๔
นายสรวิชญ์ อินทร์แก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๕
นายอภิเชษฐ ขวัญกลับ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงอัจราภรณ์ แดงเวชงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงอรสิณี นีพลกรัง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา สังการ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองร่วง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายระพีภัทร แดงเวชงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงลภัสรดา ชูวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สวาท

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงอรไพลิน บัวทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายธนัญ อันทานุวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายกฤษกร จิตร์เพ็ชร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงสุชาวดี วีระสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายสนทยา ชัยทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายศักรินทร์ อินทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายวิทวัส พรหมรัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายกิตติพศ เภอรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายภูวดล ชูบำรุง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายณัฐวัตร ทองตาล่วง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงกาญจนา กุลกิจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงอารียา มากแจ้ง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๕
นางสาวจินดานุช พูลเพิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๖
นายธีรนพ คุณประโยชน์

๐๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๗
นางสาวยีส้น

่

แก้วเซ่ง
๑๗/๐๔/๒๕๑๐

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๘
นายเอกราช เศวตะดุล

๑๒/๐๒/๒๕๒๓
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๕๙
นางสาวญาณิกา ตังคำ

้

๒๑/๐๘/๒๕๓๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๐
นายทินวัฒน์ สุนทร์นนท์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๑
นายอดิเทพ ขันชู

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๒
นางสาวภัทรพงศ์ กังแฮ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๓
นางสาวบุษยมาศ ชูเพ็ง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ขันชู
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๕
นายภราดร ภู่ไพบูลย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๖
นายธีรภัทร แก้วพิทักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๗
นางสาวกมลวัลย์ หลงกลาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงธัญสิริ มะนะโส

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๖๙
นางสาวเกวลิน อิตประดิษฐ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายอชานนท์ โปซู้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายนพรัตน์ รองเดช

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายภูวดล อินทองมาก

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงศศิภา ปานนิล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงภัทราวดี นนทะชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สามทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๖
นายธรรมนูญ เกลียงจิตร

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ รงค์รัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงวันวิสา บำรุงรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๗๙ เด็กหญิงพิมพ์วลักษณ์
โชติกมาศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงพรชนัน เมฆเกตุ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายธนบัตร สุธรรมเกษม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงอิศราณี จิวถ้อง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายสิริชัย จันทรรัก

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วอนันต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงสุรีภรณ์ นวลนุ่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สีอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงเนตรนภา หนูอ่อน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายรชานนท์ บัญชัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงปริยา มะนะโส

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายชยางกูร รอดสุด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงวันอำพร หวังบริสุทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ ทองมาก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงฟาติมา บุญรินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุ่มเกลียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงสิริขวัญ ขันแกล้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงรังสิมา ทองคำแท้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายอนุเทพ ชัยภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายธวัชชัย ศรีช่วย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายเจษฎา รังสี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา ทองเหมือน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงอัครา บุญล้อม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงโสภิตนภา ขันชู

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงกุลธาดา ขาวคง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงณัชมล เหลือแดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ปลัดสังข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงนวลใจ ไทยดำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายสิรภพ รังสี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงอาเซียะ ธนาพิพัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงเนตรนภา รองปาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงศิวนาถ ณ พัทลุง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายภัทรวรรธ ทองเกลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ปานแปนน้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายตุลยวัต ไปวันเสาร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงมนธิกานต์ สังข์แก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงพีรดา คงเอียง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงกัญชรส ยศศิริ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงดรุณี รอดสุด

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงสุภาวิณี เกตุแทน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงรชนีกร ศรีเพชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงกชพร มฤทธิดา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงภาสินีย์ รอดสุด

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ ณ พัทลุง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงชนิกานต์ หนูฉ้ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงปอขวัญ ชูเพ็ง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ เบญจกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงปารดา บุญพึง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงกรกมล วันแรก

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงชนาพร สงวนวิโรจน์กุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงดลพร เอียดชะตา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงนภัสกร ช่วยเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงดาราพร ณ สม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงสุขิตา วงค์พุฒ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงอันดา เทิงสูงเนิน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงปนมุก เกิดแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายจิรัฎฐ์ ชูทวี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงชมพูนุท ไข่แก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายทินภัทร สงไข่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายธีรภัทร สิงห์อินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายพงศ์พัทธ์ รักเดชะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายวัชรพงศ์ รัตนะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีพล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เดชรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงจิดาพา สุวรรณนิมิตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงญาตาวี คมนาคม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงวรา มากเขียว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงอาทินุช ชุมช่วย

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายกฤตวัชร ทองมี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายคีตศิลป ขุนทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายจักริน ชูคง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายจิรภัทร จาวิสูตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายจิรายุทธ ชิตพิทักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายธวัชชัย มากภิบาล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายภูวิช นิคะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายสิทธิพล สมนวน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายศรัณย์วุฒิ แสงทิพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายอดิศร โจ้งทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงนภัสกร ศรีพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงรวิภา แก้วฉาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงวิภาพร ค้าเรือ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงสุกานดา วงศ์ชู

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายรัชพล ทองนะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา หมุ่นมิตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงศิวพร ทองมณี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงอนุธิดา พรหมอินทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายเมธัช นะวะกะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงดวงหทัย อุปถัมภ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงผกาวดี หนูอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ชูเกลียง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงสาธินี คงสิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายประภาคาร งามล่อง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายวรวิทย์ ทองมี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงแฟร์ฟา สองเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงวรรลิมา สังขาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงชลทิพย์ คงดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงรชนีกร จันทร์พุ่ม

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายสุทธิภัทร ดีเบา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงผาณิตา รักบุญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงศรัญญา จาวิสูตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายพีรยุทธ ประสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายภูเบศวร์ ขุนทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๒
นางสาวสุฎารัต ชูทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๓
นายณัฐวุฒิ สุขเพ็ง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วัดนิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายกฤตธี ศรีรังศิลป

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงณัฐดนัย ทองมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายบุณยกร ก้าวพัฒนกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายสิรวิชญ์ คีรินทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงกชวรรณ จงริน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ ดอนโอภาส

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา เกือบุญส่ง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงญาณภัทร แก้วเพ็ง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงนุสรา ไทยมิตรชอบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงปาณิสรา รู้เพราะจีน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงพุธิดา คงการ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงภัคจิรา สุขเสน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงวรรณพร หนูม่วง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงวันวิสา แสงเสน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงศิริพร รักษ์ต้นสกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ตูลเพ็ง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธนายุต กุ้งทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายนพดล อินนุรักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ นกรู้รัก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงกรชวัล ช่วยชะนะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงชลภัทร พิกุลงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา มหาวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๗ เด็กหญิงประภาวรรณ
เก้าพีน้อง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สินทุกข์

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงเศรษฐกมล วรรณวัตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุวิดา แสงเสน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จำปา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงอรไพลิน อินทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายธนกฤต ยนประสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายธีรภัทร เพชรสุด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายภูเบศวร์ พูนแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายรัฐพล ขาวนิม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายศิรวิชญ์ เดชาฐาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงการะเกด อักขนิฐ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงขวัญใจ ชัยเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงชนากานต์ โคกตรัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงโชติรส นวนกำเหนิด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ชูจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงณัฐวิภา นิลสะอาด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงนันนิดา กุ้งแดง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงบัณทิตา ชำนาญเกียรติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แก้วนิรมิตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงปยวดี บุญคง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงพิชญาภา บัวชูก้าน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงมัณฑณา ทองดียิง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงรวิวรรณ บุญมี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงรัตนมน ทองรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงวรมน เรืองศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสุทธิชาดา เอียดเกลียง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายชวนากร วรากรกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายดรัณภพ ศรีประสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายทิวานนท์ เพ็งสุขศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายธีรภัทร จันมีศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายศรชัย ศรีสดสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ จู้ห้อง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงชนากานต์ แซ่เหล้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงชุติกาญน์ อิมทอง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงธ้ญญาณัฐ เมืองสุด

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงเบญจธิดา เกตุประกอบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงปรางทิพย์ หมันกิจ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ อ่อนรู้ที

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงปานตะวัน วังหิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงภัทรนันต์ ชูปลอด

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สงไข

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงอริสา แก้วแสงขวัญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายวรินทร์ พลบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายอรรถพล แซ่อุ้ย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงฉัตรสุดา เริมสมสุข

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงชิดชนก เนียมชููชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงดวงจันทร์ ชุมแสงศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๕๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๕ เด็กหญิงประกายวรรณ
สังข์ทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ คงขำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุภัสสร เหนือคลอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีจันทร์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายพงศกร ชูหอยทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายพัทธดนย์ ทวิสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายภาณุเดช ชูเวทย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงขวัญกมล สมาธิ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายเจริญชัย เสือกลับ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายวีรพล ลูกหยี

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงอรพรรณ เนืองฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายวัชรพล ช่างสลัก

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายอมรเทพ พรหมส่ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายอุทัย อ่อนรู้ที

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายอภิรัตน์ ทองใบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

บุญจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๑ เด็กชายพงศ์ประพันธ์
อ่อนน้อม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายวทัญู ษัฎเสน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายธนรัฐ พลบุญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายวัฒนะ ช่วยมี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุกัญญา สิทธิพรหม

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงสินีนาฏ รักษ์จันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายอริย์ธัช แดงหนอแดง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงชุติมา กัลยาประพฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงสิริภัทร โภคา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายศุภกิตต์ ราชเดิม

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายพัชรพงศ์ อภินันท์โชติกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวงศกร ภัติศิริ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายสราวุธ คีรินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายสุทธิพร คงการ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายอรรถพงศ์ ศรีเรือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายปรเมศวร์ แสงแจ้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงนัสชิณี แจกจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายกรกาญจน์ ทองวล

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยณะเรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดวังมะปราง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๑
นางสาวพิมพินันธ์ หนูภยันต์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๒
นายจีรวัฒน์ ทองมุณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๓
นายภูวนัย คงสบาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๔
นางสาวศรินทร์รัศดิ

์

ชัยเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๕
นางสาวธิดารัตน์ แก้วนวล

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๖
นายพีรพัฒน์ ยอดสนิท

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๗
นายธนชัย นุ่นชูผล

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายภานุพงษ์ ชูเกลียง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

กลับจิตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๐ เด็กหญิงชัชชฏาภรณ์ อ่อนรู้ที

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงศตนันทน์ คีรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายณัฐพล ฤทธิพลเดช

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงศิริขวัญ ชูจิตรชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายกษิดิศ แสงทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายภูธเนตร บริสุทริ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายกรรชวิทย์ อ่อนรู้ที

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองชุม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงอติกานต์ บุญช่วย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยภักดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงกชรัตน์ ชูแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายชัยวัฒน์ นกรู้รัก

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงมณฑิฌา ล่องตี

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงอนิษา สุขเสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายปวเรศว์ อาสนะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงสาธิตา คงชูศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายจีรวัฒน์ งามอยู่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายธรรมภิสิทธิ

์

ทองอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายพัสกร ทองรอด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงศิริกานดา ล่องตี

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ สิทธิโยธา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยเดช

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายทศกร จันทร์สุขศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงศศิธร จันทร์ผ่อง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงรินรดา ยอดการ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๑ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วสองสี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงรัชนีวรรณ รัตนบำรุง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญช่วย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๘ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ บุญโยดม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายศุภสัณฑ์ แสนสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงวรฤทัย คตนาเคน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงจิราพร จงไกรจักร

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๒
นางสาวสุกัญญา ทองกระจ่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๓
นางสาวนภัธสร นวลศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๔
นางสาวมลชนก แก้วทองสวน

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๕
นางสาวสิริลักษณ์ ชูชนะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายเมธชนันท์ คงศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายวราวุทธ หนูแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงชนานันท์ ขุนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงวรรณธิษา บัวรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๐
นางสาวอาพร สงมีนำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงภาวิตา กัญสุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงญาณาภรณ์ สุขคง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายจตุรศักดิ

์

มากนคร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายฑีฆะกร สงหนู

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๕
นางสาวปทมาวสี ยอดมณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๖
นางสาววราพร ไชยสาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงวีรภัทรา ชูสังข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายวสิษฐ์พล จันทร์แก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สมกำลัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกิดสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๑
นางสาวสิริวดี ทองรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๒
นายวีรพงศ์ ขวัญชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงปทวี ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงกฤติญารัตน์ จีนประชา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายพนมพร ลูกเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงรุจิรดา แก้วสงขลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงศิริรินทร์ มีสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิง .กนกวรรณ พรมเล็ก

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงศิริกัญญา ดวงพิมพ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๐ เด็กหญิงภักดิกาญจน์ โพธิทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๑
นายเดชฤทธิ

์

แก้วเพ็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ลันสิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คีรีรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงนิธิวดี สีดำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา รองวัง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ช่อผูก

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายธนกฤต บุญฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายวรายุทธ์ วิชัยดิษฐ

๑๖/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๐
นางสาวปรารถนา ปราบเขตต์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายมนพล เอียดละออง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงกมลชนก ผุดมาก

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายสันติภาพ จันทร์ทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๔
นางสาวผริตา ชุมแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายวงศธร ประสงค์กิจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงอรัชพร ชุมแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงภาวดี ศรีเปา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายภาณุวิชญ์ สิทธิฤกษ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๗๙
นางสาวกรสิรินทร์ เนรานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงจิรนันท์ บริสุทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงเจนจิรา เสิดเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๒
นางสาวสุมณฑา พุ่มพวง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๓
นางสาวทิพย์รัตน์ ทองรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงกนิษฐา พลมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายปยวัฒน์ ขวัญเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ครชาตรี

๒๐/๑๑/๒๕๕๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายฐานภูมิ ชัยทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงสิริวรรณ ดำขำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงนิรินธนา หนูทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงชุติญา สังขวิเชียร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายธรรมศักดิ

์

ศรีขาว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงณิชาภัทร บุญพาฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๓
นายเอือการย์

้

นุ่นชูผล
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงวิไลวรรณ กำลังเกือ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงวรรณษา กำลังเกือ

้

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงดวงกมล เมืองทองอ่อน

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงจิรวดี อินทรวิเศษ

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายภัทรนันท์ บุญช่วย

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายอนวัช เอียมละม่อม

่

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๐
นางสาวนิจจารีย์ ส่งเสริม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา นพรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงอัญชุลีกร ดำคู่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายณัฐชนนท์ แซ่ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงอภิชญา แก่นแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๕
นางสาวกรีชฎา นพสถิตย์

๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสงพยับ

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายธนดล ตังจิตร

้

๓/๐๗/๒๕๕๒
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายพฤฒินันท์ ขาวล้วน

๓/๐๗/๒๕๕๔
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายจิตติพร อันนบ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงจันทราทิพย์ หมวดพิทักษ์

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงอรวรรยา เศวตวรรณ์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ล้วนศรี

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ สายเพอ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงจันทิวา คงสบาย

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ตังคำ

้

๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีวิชา

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงมุขสุดา เอียดชูทอง

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงแก้วสุคันธ์ แก้วทองศร

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงศุจีภรณ์ เดชสงค์

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายศกรินทร์ รามแก้ว

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายวุฒิโชติ เอียดงามสม

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงฑิตยา คงบัว

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงณพาภรณ์ จงไกรจักร

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เจริญร่มเมือง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายอานนท์ สุขศรีเพ็ง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงระพีพร สันทาลุนัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงอรกานต์ พิทักษ์เสรีธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายทัศนัย ชูรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงทรรศวรรณ ทัดเทียม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญเกือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สงบังทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๑
นางสาวดวงใจ ทองหัตถา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ดำหมดศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางพระ ทุ่งหลวง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๓
นางสาวอรวี ฤทธิสงคราม

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอกันตัง
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๔
นายกฤษฎา บิลเกษม

๑๓/๐๓/๒๕๑๐

กศน.อำเภอกันตัง
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายกฤษนัย เสียงเลิศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายณัชพล เทพดล

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีรักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ เทพนิล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายพัสกร ชุมศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายวัชรกรณ์ ยอดทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายสรวิศ ไชยณีย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองชนะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ชูกระชัน

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงตรีนุช อินทราพงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงปนมนัส โรยอุตระ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงวิลาสิณี จิวตัน

้ ้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงสุภัสสรา จูศิริพงษ์กุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงอมลณัฐ รำแพน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงอารดา นางสวย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายกมลเดช ศรีของ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายญาณาธร ช่วยสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายโภคิน สนิท

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายรอยอินทร์ อินทร์อ๋อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายอรรถนนท์ ดาบทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงกุหลาบ ศรีประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงจันจิรา หวังจิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงจิดาภา พยักฆศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงวริศรา พัฒน์กรด

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปุยพล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายธนบดี แกล้วชิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายพีรยุทธ ซือตรง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายวศิน ช่วยสุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายสิทธินนท์ พรหมบุญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายอนุสรณ์ ใจซือ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงคณิตา สมาธิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงปยดา บุญพรหม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูกระชัน

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงศุทธิชา ศรีสุวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงจีรานุชต์ ชัยนามน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงฐิรวดี ตันสุย

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงณัฐฐิชา แซ่ลิม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงพัชรพร ภาษีทวีเกียรติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงอมิตตรา ศรีปรางค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายพงศภัค แดหวา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงอรทัย สาธร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายธนกร บุญรักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายพรพิรุณ พิศาลวีรวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายศรกร ศรีประสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงเปมิกา เอมคะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงรุ่งรวิน ชัยวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงอริสรา สงคราม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๓ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
บุศมาศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายธีรวุฒิ แสงรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายอติพล แซ่ภู่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงเกศมณี นุ่นศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงชลิดา สีรักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีประสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงวรรณิศา เกตุหนู

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงสุนิษา แสงจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายสักรินทร์ ศดานนท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองยศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงปทมา นุ้ยสงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงเมทินี ศรีประสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายจักรพล สุวรรณณวัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายธนภัทร คำลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีสุนทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อ่อนเกลียง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายณัฐพล บุญมี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายสุรยุทธ์ เฉ่งน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีประสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงอังศุมาลี มงชู

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงนงนภัส นะกุด

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงผลิตา คงแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายสนธยา พันธ์โคกกรวด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ รัตนพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายธีรวัต สงสาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงรัชนี เสงียมวงศ์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายก้องภพ แก้วละเอียด

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วละเอียด

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายณัฐพล นิลเลิศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายก่อเกียรติ ยกทวน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายเกริกชัย อ่อนเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายนริศ มิตรหลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๖
นายสุธรรม ตุเทพ

๒๓/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๗
นายสุพจน์ตรศักดิ

์

หนูขาว
๑๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ์ สุนทรเต็ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงชลลดา สมาธิ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายวีระพัฒน์ ละเอียด

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงกรรณิกาณ์ ลันสิน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายจิรายุ บุญภักดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงจีระนันท์ ละเอียด

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายชยางกูรณ์ ยุทธการ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายธนทรัพย์ เชียงฉิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายนวพล เซียเท่า

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ปตตานี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สงสาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงกัณฑิวา แก้วจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายกิตติภพ สนธิกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุนทรเต็ม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายประณิธาน พันธ์พวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงอาริยา บัววรรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงนฏกร ทองทวี

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงศริญญา หลังนุ้ย

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายธนกฤต ปานนุ้ย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายพงศกร พลวัตร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายอันดามัน ศรีดวง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงสุชาดา สงสังข์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงอนุรัตน์ ขุนทอง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายอรรถพล ปรางหมู่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายกรวิชญ์ บุญฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายวิชัย ท่าจีน

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ ดำจุติ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงแพรวา พันธุเสน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายสุรพงษ์ แก้วชิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายอัครเดช พันธุเสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายภาคิน บุญรักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายณัฐพร แก้วยัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายอนันต์ ขันสุยะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายพีรภัทร อ่อนเกลียง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงสุรีย์วัล รอดเนียม

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายภาคภูมิ ไกรเกลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายภูธเรศ พันธุเสน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงปภาดา พุ่มช่วย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ เสียงเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๗
นายสุวิชาญ เปาทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายภูริพัฒน์ แซ่ตัง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายพงศกร พันธ์ลำยอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงศิวรินทร์ ปูขาว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายปฏิพล ทักถาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงชุติมา เม่งเอียด

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงวิลาสินี จิตรา

๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงนภัสสร แสงเมฆ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ครุฑวัฒนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายนนทวัฒน์ สะมะบุบ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายภานุพงศ์ ทับทอง

๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายชูรชาติ ทรศัพท์

๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงวิราวรรณ บุญครอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายสุธินันท์ วงจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงทิพย์เกสร พ่วงภู่

๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงศศลักษณ์ พู่สกุล

๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงสรญา ประยงค์หอม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงสุดาทิพย์ ใหญ่จริง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายจิรายุ บุญจันทึก

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายกษิดิศ รอดคืน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

โกมาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่หมุด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายกิตติกรณ์ ชืนชม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชูเอียด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายสุพศิน สุกไข่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงนันทณา ศรีรุ่งเรือง

๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงธัญชนก กังแฮ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา กาลมุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงอนุสรา น้อยพงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงฐิดาพร มันคง

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงอนันตญา ชูเอียด

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ โสเชือ

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายณัฐดนัย นกรู้รัก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายธนาธิป ลำดับพังศ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายชนิศร อ้นเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

ช้างเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายภูวเนศ คงแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายอมรเทพ ส่งเสริม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายฐาปกรณ์ คงรักที

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายวรากร ม้าฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คงเอียด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงนันทัชพร คงธัญธรรม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงปาจรีย์ ส่งเสริม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงโสภา จิงภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงนฤพร ศรีไทย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงสุพัฒตรา คชรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงกฤติกา คงรักที

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ นาวาแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๖๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงแขมจิรา เลขจิตต์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงปรัสรา ช่างสลัก

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงมณติฑา แสงแจ้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงกุลยา มรดกเกษม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายไถรวัฒน์ ชูทิพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงณัฐยา แซ่หลี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงเบญญาภา ชูเอียด

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายชัยวัฒน์ มิงเมือง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายณัฐพงศ์ คงกะพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชัยเพชร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงสายนำทิพย์ กาญจนพรหม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงผกายวรรณ รักซ้อน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายกายเพชร คงสาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ หลงละเลิง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายณัฏฐากร อ่อนรู้ที

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายพรรษา ชูศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายโสภณ สิทธิชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายรวีโรจน์ พรหมชัย

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายธนาธิป ศรีบุญนาค

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๔ เด็กหญิงพิชญ์ตวรรณ
โคกตรัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงแก้วตา ศรีจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงญานิศา ศรีบุญนาค

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายสรวิศ คงทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายกฤชสร ทองปรวน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงปริฉัตร เนืองฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงณัฐชาวดี นิลสะอาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงทิฆัมพร ทิพเศษ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายชัยพรหม ศรีรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายนัฐพงษ์ อ่อนแท้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอัญชลี ด้วงชู

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีรังศิลป
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงวิยดา แท่นทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายกรวิชญ์ หนูหวาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงทักษพร ฉิมเพชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายณรงค์เดช แสงแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประมวลศิลป

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงกานต์สินี จีนประชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงปวริศา อ่อนสี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงภทรมน ชมชืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายอุกฤษณ์ เพ็ชรศรีช่วง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายสิงหา ทองศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงรุ่งธิวา สุวรรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายติณณภพ หนูเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงวิชญาดา จีนประชา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงพรไพลิน ทิพเศษ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงกฤษณา สักแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงอมราพร คงเพ็ง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงเบญญาภา แก่นแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงปทมาวดี ฟองโหย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายธาวิน ชูชมชืน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายธีระพงษ์ สุริยกาญจน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายธีระพัฒน์ สุริยกาญจน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีสดสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงภุมวารินทร์ ชมชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายรพีภัทร เครือเพ็ง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายณัฐวัตร คงเอียด

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายชานน เทพพูลผล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายพงศภัค บุญรัศมี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงชุติมา ชัยชนะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายกษิทร กายเพ็ชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงกษิตา กายเพ็ชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๗ เด็กชายแดนประสิทธิ

์

นกหรีด
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงปาณิศา กาลสุวรรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายนครินทร์ แม่นเหมือน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส อ้นเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายอภิพัทธ์ กายเพ็ชร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เอียดตุ้น

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงชลธิชา หนูโมละ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาพระวิเศษ  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๔
นายกนกพล ประคำเวช

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๕
นายกรเชษฐ์ พลอินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๖
นายนันทวัฒน์ ผลทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๗
นายปติพล กุนหลัด

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๘
นายพงศ์ภัทร โออินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๗๙
นางสาวพิมพ์ลภัส เกลาแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๐
นางสาวแพรวพรรณ เอ่งฉ้วน

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๑
นางสาววิไลลักษณ์ สงเกลียง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๒
นางสาวธมลวรรณ เกตุแทน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๓
นางสาวนันทกาญจน์ สุขอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๔
นางสาวพิมพ์วรีย์ ศรีวุ่น

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๕
นางสาววิลาวัณย์ จันทร์เกตุ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๖
นางสาวปาจรีย์ ใจสมุทร

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๗
นางสาวรัตติยากร ใจสมุทร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๘
นางสาวชุติมณฑน์ ลิมกุล

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๘๙
นางสาวฐิตินันท์ ปานเนียม

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๐
นางสาวธีรตี อัดซิน

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๑
นางสาวนนธิชา นิมนวล

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๒
นางสาวนัทชา ทองแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๓
นางสาวปณฑิตา ตังพิตรพิบูลพร

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๔
นางสาวพิมพกานต์ คำยอดใจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๕
นางสาวภิญญาพัชญ์ เชาวน์เสฏฐกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๖
นางสาวมานิตา ปตทะมะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๗
นางสาววิรชา แซ่หุ้ย

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๘
นางสาวเหมวดี จันด้วง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๔๙๙
นางสาวรุจาภา พรหมทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๐
นายณัฐกร สงคราม

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๑
นายธีรภัทร์ เต็งรัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๒
นายอัฐศร อรรถชัยยะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๓
นายกฤษกร หมืนรักษ์

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๔
นายศุภณัฐ ปานชนะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๕
นางสาวณัฐชยา รักษา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๖
นางสาวสุรัสดา เสวกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๗
นางสาวคุนัญญา บุญตุโล

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๘
นางสาวเนตรนภา ใสแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๐๙
นางสาวปณิดา ชัยศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๐
นายณัฐนนท์ นกสีแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๑
นายณัฐวุฒิ เมืองช่วย

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๒
นางสาวพรทิวา ฤทธิรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๓
นางสาวกมลชนก ชัยรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๔
นางสาวมานิตา ลิขิตกิจเกษตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๕
นางสาวรวงข้าว รัตนานุกูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๖
นางสาววิไลวรรณ เด็ดด้วง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๗
นางสาวอรอนงค์ เชยชืนจิตร

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๘
นางสาวเกษรา ศรีรักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๑๙
นางสาวธารทิพย์ หอมทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๐
นางสาวสิริยากร สุนทรนนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๑
นางสาวกัลยรัตน์ ชูแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๒
นางสาวรัตนากร แก่นเมือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๓
นางสาวโศภิษฐา จำปา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๔
นางสาวสุนิชชา จันทร์ชืน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๕
นายคทาวุธ กันตังกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๖
นายธนพัฒน์ ถุงสมบัติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๗
นายกฤตนู สัญวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๘
นายชานน จันทร์สง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๒๙
นายธีรภัทร์ ศรีประดิษฐ์ศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๐
นายอดิศักดิ

์

พลหลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๑
นายธีระเดช เอียนเหล็ง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๒
นายปวเรศ กรดเต็ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๓
นายศุภชัย ชัยรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๔
นายณัฐวัฒน์ หวังพัชรพล

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๕
นายนนทเวศน์ คงสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๖
นายอดิเทพ ทองหัตถา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๗
นายธนกร อุ้ยนำเทียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๘
นายพงศ์ภัค กรรณมรกต

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๓๙
นายอัครเดช แก้วเพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๐
นายกฤตเมธ แท่นมาก

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๑
นายกิตติศักดิ

์

สุทธิกิตติพงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๒
นายณัฐพล สองสัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๓
นายธนากร จิตรละเอียด

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๔
นายพงษ์ภากร เตะหนอน

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๕
นายวิษณุ สกุลรักษ์จันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๖
นายสหวัติ ภูมิประไพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๗
นายสาธิต รักสม

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๘
นางสาวอริสา ณะสงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๔๙
นางสาวสุธิตา แก้วกำเหนิด

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๐
นางสาวอรสา ยอดแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๑
นางสาวพชรวริน กาลสุวรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๒
นางสาวรัตน์ตะวัน เอียดฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๓
นางสาวจันทร์เพ็ญ สมจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๔
นางสาววรรณชนก นะวะกะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๕
นางสาวฑิตฐิตา ภูมี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๖
นางสาวสลิลทิพย์ แก้วเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๗
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วลาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๘
นางสาวณัฐติกาล ไข่ช่วย

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๕๙
นางสาวพรลภัส เครือเตียว

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๐
นายพันธกานต์ นาคชรินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๑
นายภิญโญ สงวนศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๒
นายภครพล เส็นขาว

๑/๐๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๓
นายภัทรศักดิ

์

ฉิมฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๔
นายเสฎฐวุฒิ ศรีวุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๕
นายคชาวุฒิ หยงสตาร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๖
นายฮารัส ศรีอ่อน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๗
นางสาวธนพร ไชยเดช

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๘
นางสาวจิรนันท์ ทวิสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๖๙
นางสาวนลินทิพย์ ไชยแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๐
นางสาววิชญาพร ทองรักษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๑
นางสาวอังควรา เพ็ชร์สนัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๒
นางสาวกัลยรัตน์ อาจกูล

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๓
นางสาวโชติกา ง่วนสน

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๔
นางสาวเตชินี รองพล

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๕
นางสาวฐิตาภา ยืนยง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๖
นางสาวลดามาส จากธี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๗
นางสาวนันท์นภัส ชอบแต่ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๘
นายพงศ์พัทธ์ คงประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๗๙
นางสาวณัฏฐณิชา อะโข

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๐
นางสาวปยรักษ์ นะวะกะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๑
นางสาวสุมณฑา บุญนวน

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๒
นางสาวขิติมา ลิวสกุลวงศ์

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๓
นางสาวเบญญาภา จริงจิตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๔
นางสาวศิลปสุภา หนูวงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๕
นางสาวดารณี แก้วเพ็ง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๖
นายชนกชนม์ นวนน้อม

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๗
นายวีรภัทร เกตุแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๘
นายศิวัช สุนทรนนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๘๙
นายธีรภพ เวชสิทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๐
นายสุรเสกข์ ขวัญแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๑
นายไชยวัฒน์ แก่นเพ็ชร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๒
นายธนธรณ์ บุญนวล

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๓
นายธรรมอภิวิทย์ ตังคำ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๔
นางสาวปภัสรา คงสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๕
นางสาวรวิภา นิลภู

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๖
นางสาวสุพิชชา แก้วเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๗
นางสาวปานไพลิน ชูจำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๘
นางสาวจรัสรวี ละอองนวล

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๕๙๙
นางสาวขจี คงวิทยา

๐๑/๒๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๐
นางสาวฆิริฬญา อุยสุย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๑
นางสาวณัฐวดี อัตถกาญจน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๒
นางสาวพัณณิตา กาญจนศรีเมฆ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๓
นางสาวแพรวขวัญ สุขลิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๔
นางสาววราลี ศรีสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๕
นางสาววศินี ชัยศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๖
นางสาววิภาวี นาถนฤมล

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๗
นายชนกันต์ พงค์เกือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๘
นายวศิน เครือเตียว

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๐๙
นายสุภพงศ์ มากชิต

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๐
นายกฤตวิทย์ เกลียงทอง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๑
นายโชติวัฒน์ โชติพานิช

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๒
นายรัตนากร เชิศปรุ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๓
นายรุจิภาส ศรีประภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๔
นายณภัทร ช่วยสุวรรณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๕
นายณัฐพล ขาวเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๖
นายเดชาวิชญ์ อ่วมบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๗
นายธนิสร จุลศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๘
นายพัทธพล แซ่เฮง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๑๙
นายศตพรรษ จำปา

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๐
นายศรายุธ ชุมคง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๑
นายอัฐ แจ่มกมล

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๒
นางสาวจันทกานติ

์

จันทร์มัด
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๓
นางสาวสุชัญญา นิมมณี

่

๐๘/๒๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๔
นางสาวชไมพร จันทร์พุ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๕
นางสาวจิราวรรณ หนูเซ่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๖
นางสาวพาขวัญ แซ่ลิม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๗
นางสาวจีระนันท์ ช่วยเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๘
นางสาวอรดชา เทพสุวรรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๒๙
นางสาวกัญญ์วรา ศิริวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๐
นางสาวชนกานต์ หนูสนิท

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๑
นายภีมพล พูลพงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๒
นายอานนท์ ตู้ดำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๓
นายกฤตนัย นาคปนทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๔
นายอนันต์ ชัณวิจิตต์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๕
นายเอกตะวัน คล้ายผดุงศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๖
นางสาวปยาภัทร์ หลักขัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๗
นางสาวพลอยสิริ เพ็ชรมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๘
นางสาวชนิกานต์ หาญกลับ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๓๙
นางสาวณัฐกานต์ ทุ่ยอ้น

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๐
นางสาววริศรา เยาดำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๑
นางสาวศศิชา เซ่งง่าย

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๒
นางสาวศิริโสภา มะธุระ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๓
นางสาวศุกลภัทร หนูเล็ก

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๔
นางสาวศุทธินี เกิดด้วง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๕
นางสาวชนากานต์ สองนา

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๖
นางสาวสุนันทา เพชรสุด

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๗
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

ปราบเสร็จ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๘
นางสาวกัญญาวีร์ จิตบุญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๔๙
นางสาวจิรัฐฌา เขียดน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๐
นางสาวณกมล พูลภิรมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๑
นางสาวณัฎฐณิชา หวังสม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๒
นางสาวณัฐฒิกานต์ เอียดชูทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๓
นางสาวธัญจิรา ทองรอด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๔
นางสาวนรีทิพย์ นวนแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๕
นางสาวปนมุกข์ ชัยเพ็ชร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๖
นางสาวพิชญ์สินี สงชู

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๗
นางสาวสุชาวดี รัตนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๘
นายพงศกร พรหมมี

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๕๙
นายณัฏฐ์ณภัทร เรืองโรจน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๐
นายจิรวัฒน์ กกแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๑
นางสาวสุทัตตา เพาะพืช

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๒
นางสาวฐิตาพร สุวรรณวัฒ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๓
นางสาวนันท์นภัส บริมาตุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๔
นางสาวปวริศา ปนใย

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๕
นางสาวสุพิชญา นวนแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๖
นางสาวญานิกา โฟฉิว

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๗
นางสาววริษฐา บุญโต

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๘
นางสาวเปรมฤดี คงฉาง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๖๙
นางสาวภัทราภรณ์ หยงสตาร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๐
นางสาวหทัยภัทร ธิวะโต

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๑
นางสาววรนุช ฉิมเรือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๒
นางสาวสกาวใจ ไหมละเอียด

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๓
นางสาวนงนภัส รังศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๔
นางสาวปณฑิตา คงเกลียง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๕
นางสาวรุจิรดา จันเกตุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๖
นางสาววิลาศิณี ฤทธิเดช

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๗
นางสาวศศิภักดิ

์

แต้มประสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๘
นางสาวสุชาวดี นุ้ยเอียด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๗๙
นายชัยวัฒน์ สิทธิบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๐
นายพัทธนันท์ พรมเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๑
นายภวิศ ขาวคง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๒
นายณัฐสิทธิ

์

อุ่นแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๓
นายตนัย พงษ์พิเชฐ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๔
นายประสานชัย ภู่สันติสัมพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๕
นายศรัณย์ภัทร พรหมทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๖
นายชัชนันท์ ทองหนัน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๗
นายธราดล บุญมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๘
นายพชร สุขมาก

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๘๙
นายวศิน สิทธิไชย

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๐
นายทีปกร สินธุ์อ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๑
นายวินนท์รักษ์ ย่องภู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๒
นายสิรวิชญ์ ทองเยาว์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๓
นางสาวอรทัย รักนรงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๔
นางสาวจิรภิญญา ไพจิตต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๕
นางสาวธัญชนก จิตรละเอียด

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๖
นางสาวฝนทอง บุญสนอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๗
นางสาวสุดารัตน์ ส่งศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๘
นางสาวนฤมล คงสิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๖๙๙
นางสาวชนนิกานต์ ชูเชิด

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๐
นางสาวณัฏฐธิดา สงแสง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๑
นางสาวปยณัฐ รอดไกร

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๒
นางสาวพิมพ์ชนก บริมาตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๓
นางสาวพราวรวี ช่วยอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๔
นางสาวธนัชชา สุกคุ้ม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๕
นางสาวธัญชนก จันทร์เกษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๖
นางสาวเพชรดา แสงจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๗
นางสาวอัษฎาพร รอดคืน

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๘
นางสาวปวันรัตน์ ไหมนวล

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๐๙
นางสาวอรจิรา สงขาว

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๐
นายธีรวัฒน์ ช่วยเรือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๑
นายภัทราวุฒิ คงเพิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๒
นายวชิระ กาญจนพรหม

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๓
นายกิตตินันท์ ชูสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๔
นายปฏิภาณ ทวิสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๕
นายกิตติธัช ปลอดแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๖
นายอรุชา เพชรหนู

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๗
นายจิระวัฒน์ รุ่งแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๘
นายทินกร คุณโอษฐ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๑๙
นายอัศจรรย์ ภู่ด่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๐
นางสาวบุญญิสา ดำสม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๑
นางสาวโชติกา บุญทองแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๒
นางสาวโชติรส บุญทองแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๓
นางสาวภัทรียา ธีระกุลพิศุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๔
นางสาวชุติมณฑร์ ปานแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๕
นางสาวผกาพรรณ เกตุด้วง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๖
นางสาวชนิกานต์ อภัยพงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๗
นางสาวโชติกา ชูทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๘
นางสาวณัฏฐ์ชนิ แก้วศรีขวัญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๒๙
นางสาวสุดธิดา ชูแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๐
นางสาวสุพิชญา ปานะรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๑
นางสาวจรีวัฒน์ บัวเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๒
นางสาวชลิตวรรณ สังขารา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๓
นางสาวมนัสชยา ทองงอม

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๔
นางสาวสลิลทิพย์ เกือรอด

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๕
นางสาวสุลารักษ์ เผือกชาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๖
นางสาวอริสา คงศร

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๗
นางสาวปยาพัชร ดีเบา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๘
นางสาวกันต์ฤทัย กลับศรีอ่อน

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๓๙
นางสาวจณิสตา แก้วหนูนวล

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๐
นางสาวธันย์นรีย์ เตียวธาดากุล

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๑
นางสาวพรชิตา ศรีอ่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๒
นางสาวพรนภา คงที

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๓
นายเกริกชัย ซำฮกตัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๔
นายณัฐพล ใจจ้อง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๕
นายเขษมศักดิ

์

สุขเกษม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๖
นายเฉลิมพล เพ็ชรศรีช่วง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๗
นายนิรวิทย์ เกลียงทอง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๘
นายศิริพงศ์ ศรีช่วย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๔๙
นายอรรถพล เอมบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๐
นายธนากร โทธรรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๑
นายกิตติศักดิ

์

ขิกขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๒
นายวีรภัทร ชัยเพชร

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๓
นายวีรวัฒน์ ชัยเดช

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๔
นายชาญวิทย์ นวลใย

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๗๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๕
นางสาวนิลาวัลย์ ควนวิไล

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๖
นางสาวอรอนงค์ วงศ์ชู

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๗
นางสาวกชกร ทองนวน

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๘
นางสาวปาณิสรา แก้วเพ็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๕๙
นางสาวลลิตา เอียดเกลียง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๐
นางสาวภาณินนุช บุญกุ้ม

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๑
นางสาววริษา รักษาจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๒
นางสาวสุรนิชญ์ นุชม่วง

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๓
นางสาวศศิมา อามิตร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๔
นางสาวชนิกานต์ อึงทอง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๕
นางสาวณัฐมล สงสุวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๖
นางสาวปยาพัชร หมืนละม้าย

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๗
นางสาวพรศิรัศม์ ว่องวรานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๘
นายภาธร สมบัติทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๖๙
นายวชรมงคล อ่อนแท้

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๐
นายยศภัทร หมวดใหม่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๑
นายสุรยุทธ์ ควนวิไล

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๒
นายพงศ์เพชร พลรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๓
นายจิรวัฒน์ ยิงขจร

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๔
นายสมประสงค์ สมสงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๕
นางสาวรจนากร เอ้งฉ้วน

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๖
นางสาวธัญจิรา ปนทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๗
นางสาวกมลชนก หมานมิเหละ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๘
นางสาวธันยธรณ์ เพชรสุทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๗๙
นางสาวนันท์นภัส รดเรือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๐
นางสาวณัฐนิช วรตันติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๑
นางสาวตันติมา นพรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๒
นางสาวธวัลรัตน์ ปนทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๓
นางสาวจริพรรณ์ กิมแก้ว

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๔
นางสาวจิรสุตา เรียบร้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๕
นางสาวพิมพิกา อุยสุย

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๖
นางสาวรุ่งไพลิน เลืองเชือง

่ ้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๗
นางสาวศวิตา พลวัฒน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายปวเรศ ขุนปาน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงณิชากร ช่วยดู

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงธัญพร ช่วยขน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงอรัญจิตา เพ็งเซ่ง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายกิตติพร ทองขวิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

ช่วยพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงจตุพร อรัญวารี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงปยพร ชูยัง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงมะลิวรรณ เพชรศรีจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายสุวิทย์ ชูสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา เอียดทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงชลธิชา ชูคง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กกแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธนาวุธ หลีนะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงพานุดา บูลการณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นิมเพ็ง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองขวิด

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงมนัสวีร์ จันทร์พุ่ม

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๖
นางสาวนฤมล เพชรศรีจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงศยามน มากจุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๘
นางสาวพรรณระวี ศรีลาศักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๐๙
นางสาวเพ็ญนภา ทองโอ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงปุณณมาส พัทศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงอคิราภ์ คงพล

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายจารุวิทย์ สีดำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายศักรินทร์ สุขแสน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร กลำสีทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุสิคง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงเกียรติวดี จงใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงจิรัฐิกาล ช่วยศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงดลยา นับทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงตาลตะวัน พรมทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงนภัสสร รอดกูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงผกามาศ ทองดียิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงศิวพร นุ่นชูผล

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงสุวภัทร เอียดคลองชี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุรัติศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายธีรดนย์ บัวทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายนิสสรณ์ ขุนอินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายรเณศ วิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๘
นายวิชชากร ศรทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายศุภกร เชียงสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายสุทธิกานต์ คงศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงเจนสุดา สิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงณหทัย พลเดช

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คดีพิศาล

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงณัฐนรี ฉิวน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงณัฐวดี ฤทธิจอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงนันทิยา ถนอมจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงเนตรนภา มณีศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงมณฑิตา มีชู

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงเมธาวดี ชูถึง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงศุภกานต์ วินฉ้วน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงอภิชญา หอมหวาน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงอัจฉริยา พนมรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงอารียา เกียวม่าน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงปาริชาต ชัยแก่ศึก

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงภาวิณี ราชเดิม

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงกรกนก อิมจิตร

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๗
นายประมณฑ์ จันสักรา

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๘
นายจรุกิตติ

์

สีปล้อง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๔๙
นางสาวคนึงนิตย์ รอดด้วง

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงชนัญญา เพชรทองด้วง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายฐปนวัฒน์ สารวัตร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงสุภัสศร แก้วพิทักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีธรรมานุวัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายภัทรวิทย์ สิทธิชัย

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงสุชาตา ฤทธิพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายสุธาศิน เวียนวัตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายเทพอำมร ศรีโพนทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงอรวรา ชูประสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายดนัยณัฐ อักษรจิตร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงสุชานุช ฉิมลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงอริสรา ดวงเดือน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายพุฒินาท ทองรอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงเบญญาภา อภิชัยคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายธราเทพ ชำนาญเคียด

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงพิชญาภา เมฆเกิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วแทน

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงวาสนา เวชกุล

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงกัญวรา พร้อมวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายชนาธิป ขาวสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายธารา ธาราสุข

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงอรปรียา พุทธเมธา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงนีรนุช กาสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายสิทธิธิพร

์

นาคแท้
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงกมลรส ขุนเสถียร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงภควดี วุ่นสังทำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชัยแปน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงอภัสรา เกลียงเมือง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรือนเต้น

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายปภังกร บัวแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ด้วงเมือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายเอืออังกูร

้

ศิริโรจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงสุริวิภา หงส์ทวีกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณรัต

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา จิตรแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงญาณิศา เปาะทอง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เศษวิไชย

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงภัทรติยา สุขแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา อักษรจิตร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ คงแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายจตุชัย เต็มสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายปยพงศ์ คงปราง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายภานุวัฒน์ คงปราง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เอียดมิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ เรืองนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงจันทิมาพร ชัยแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงจันทิมาพร ฤทธิดี

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงจิรนันท์ หมุนเวียน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงณัฐพร เอียดชะตา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๑ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญทศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงประภัสสร ทองบริสุทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงพิมลนาฎ เมกฉาย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงวริศรา เอียดชะตา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงศศิญาดา แก้วกำเหนิด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงศิริประภา สังขารา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงสมฤทัย รอดราวี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงหรรษกานต์ ทองพราว

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงอรพัชร เสาร์แก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงเอลียาห์ แกล้วทนงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ โออิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งเผา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายธนากร หนูคลัง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงจรรจิรา เมืองจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายพลอธิป เจะหนู

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายภัทรพงศ์ ศิริแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงวิภาดา ทองโอ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงอโณมา โพชสาลี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายธนาธิป เกลียงเกลา

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายธีรดนย์ พรมฟก

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายรัชชานนท์ ด้วนราม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ ถินนะ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงกิตติมา ชิตมน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายชลธีร์ ทิพทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงพิมพิศา เพ็งพิศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงศรุตา จินดาสัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงสโรพร ลีวัชรานนท์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงอังคณา แก้วศรีบุญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายนนทวัต จันทร์ฝาก

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายเศรษฐธร ซู่ซัน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายอนุวัฒน์ อ่อนเอียด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดาวเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงเกศินี รักราวี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ดำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจสมุทร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงศิริพร จันทร์เพ็ชร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงสุดธิดา ทองหนิด

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์น้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายกฤติกร เรืองโรจน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายณัฐกร ชูประสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายธนาวุฒิ ชูแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายธีรเดช เอียดแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายปรเมศวร์ ทองด้วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายพัทธดนย์ จิตรบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายวุฒิพร ช่วยเรือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายสรวุฒิ เสริฐเสน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายสุรชัย เพ็งเผา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายสุริยะ คำนวณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงกนิษฐา หัตรสาร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสมฤทัย แก้วละเอียด

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายชนาธิป สงสุวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คำจอน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายสิทธิภาคย์ ปุดจีน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายอานนท์ ทิพย์ศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงเบ็ญธิชา คุณาธรรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เต้งชู

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงขนิษดา เจริญพานิช

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงดารารัตน์ รามรักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงนันธิดา ทักษ์แก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงปยรัตน์ รองเดช

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงศรัญญ่า จาริยะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายจักรพรรณ ขวัญเพชร

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายธีระเดช เอียดเหล็น

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายนันทพงศ์ โออิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงฐิติยา จุติภักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ อ่อนเอียด

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงวรรณิกา ดำทิพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงวีธีรา ขำยินดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา ทิพย์จันทา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายก้องภพ นาห่อม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายคมสัน รักนุ้ย

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๔
นายทรงวุฒิ มากแจ้ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๕
นายธนวัฒน์ เพ็งเผา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายสุทธิรักษ์ ถินพันธ์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงเนตรดาว หนูทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงพรชนก ช่วยมี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงเมสิณี เกบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายปริญญา เกลียงเกลา

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงพจน์จนี หนูเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๒
นายธนวัฒน์ ขวัญนิมิตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๓
นายธีรวัฒน์ คงโคก

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๔
นายปณิธาน เกือโดย

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๕
นางสาวณัฐรุจา เกตุดำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๖
นางสาวปริณดา จิตขวัญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๗
นางสาวพิชญ์สินี รองพล

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๘
นางสาวภัทรลดา ทองโอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๘๙
นายยศภัทร ทิพย์จันทา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๐
นายสิทธินนท์ ทองแปน

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๑
นายอรรฆพร เอียดนุ่น

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๒
นางสาวกรรณิกา ช่วยเกิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๓
นางสาวสุทธิกานต์ สงอร่าม

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๔
นางสาวกนกวรรณ หวานสนิท

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๕
นางสาวเกวลิน ช่วยเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๖
นางสาวญารินดา สิริทัตนนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๗
นางสาวศุภานัน เอียดชะตา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๘
นางสาวปทัยทิพย์ เกลียงเอียด

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายชนกนันท์ สากุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๐
นายธราเทพ มงชู

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๑
นายรัชชานนท์ ศรีเกตุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๒
นางสาวอมราพร อ่อนจุติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๓
นางสาวมณีรัตน์ รัษฎาวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๔
นายวัชรินทร์ หมุนมิตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๕
นางสาวจุฑารัตน์ เอ็มบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๖
นายกฤษณะ หมุนเวียน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๗
นางสาวธัญสุดา ขวัญเพ็ชร

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๘
นางสาวขวัญนภา คงปาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกำเหนิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายกมลภพ เพ็ชรรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ณ ระนอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายธนารินทร์ ดิษบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายนิพพิชฌน์ มาเง้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงกนกพร ตันสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงขวัญนภา เมียนโอ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๖ เด็กหญิงจันทราเนตร เกลียงจิตร

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงนิลเนตร ปราบเสร็จ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงภัทราพร หวานสนิท

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงรัญรวียร์ เรืองเดช

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงวิมลทิพย์ ปากอ่อน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ เกตุแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงอติมา มลยง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงอภิญญา ทองแท้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงอัชสราภา แก้วชู

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายเสริมชาติ

ลีละสกุลมีเกียรต
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชัยเพชร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงทัศนา จีณะวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงธนพร หมันกิจ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงเปรมกมล รัตนะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงเมวิกา ศรีเมฆ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงลักษณารีย์ บุญเติม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงวริษฐา ชูเพ็ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงศศินา ยิมย่อง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงสาวิตา

วงศ์สำราญเสถียร ๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ คงห้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายตะวัน โปซู้

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปราบเสร็จ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๘
นางสาวเกศรินทร์ เดชภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๓๙
นางสาวสุนิสา แจ้งวัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วัดทุ่งยาว  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายจิตกร นพวงศ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายอมกฤต สุวรรณสว่าง ๖/๗/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงรัญชิดา โทเดช ๓/๗/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสุวนันท์ คงอินทร์ ๓/๑/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงอมรชิตา ช่วยดวง

๒๘/๓/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงนรีกานต์ ช่วยหนู ๒/๒/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงผลินภัทร แสงสว่าง ๑/๗/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงพรไพลิน ทองศรี ๓/๘/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงพร้อมศิริ บุ้งทอง

๑/๑๒/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงวรนิกานต์ ชูเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงอชิรญา เส้งโสด ๔/๑/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงอริสรา สังข์แก้ว ๕/๕/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงอัญชิสา กังแฮ ๒/๔/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายจารุภัทร พินนอก

๑๑/๗/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายกฤติพงศ์ คงแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายภูริพัฒน์ พลประสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงชาลิสา บัวแก้ว

๑๘/๓/๒๕๔๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงกาญติมา ภักดี

๒๙/๗/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงลลิตา รักษารักษ์

๑๒/๗/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทองขวิด

๑๖/๙/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงบุญทิวา ลาวเพ็ชร์

๕/๑๐/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายอัษฎาวุฒิ คงสิน

๑๑/๕/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงณัฐพร คงสิน ๒/๑/๒๕๔๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงเกตน์สิรี ชัยเพ็ชร์

๒๐/๘/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงธารน้าทิพย์

ํ

พุ่มไทร
๗/๑๐/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ยมรัตน์

๑/๑๐/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงกมลชนก โต๊ะดํา ๑/๒/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงกัญจนา บุญอยู่

๒๓/๙/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยิงขจร

่

๖/๖/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงปรารถนา ผ่อนย่อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงพรพรรณ แซ่แต้ ๓/๒/๒๕๔๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงวรกานต์ เพชรทิพย์ ๖/๓/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงวิมพ์วิภา ฉิมเกิด ๘/๗/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทรัพย์อุปการ

๒๘/๘/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงอริยยา เอียนเหล็ง

่

๘/๔/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงจันทัปปภา วิจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงณัฐนรี สุวรรณรัตน์ ๘/๑/๒๕๔๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงนันทิชา เรืองแก้ว

๕/๑๐/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงนันทนา ทองฤทธิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงอรุโณทัย เพ็งเซ้ง

๒๒/๔/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงอันดามัน อินทรเสนี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงอัจฉรา ทองรักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

้ ้

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายกฤษณพล ศรีสดสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายตรีเพชร มีศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายธนกร ฮ่างเต็ก

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายนนทวัฒน์ พรมขวัญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายนัทธพงศ์ พรมขวัญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายภัทราวุธ ขูเมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายอานนท์ เรียบร้อย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายเอกอนันต์ ดำเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงขนิษฐา เต็งรัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ทับทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ คุณศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงทานตะวัน ศีรีรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงธัญณิชา วราสิทธิโชค

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงธิดาวดี ภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงนุชนาฏ แดงส่งศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงพรรณกร ดำเนตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงยิงนรา

่

พนมรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงวรรวิศา อังสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงวันวิษา บัวสด

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงวิมลวรรณ สิทธิศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงวิยดา สุดกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงศยามล ทองเกลียง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงสุเมธินี ทองฉำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๘๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงแสดงเดือน เจือจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงอนงค์กช โทคง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงอังคณา สงสีจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงอารียาภา ชูเมือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายกัมปนาท สุสิคง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายฌานิทธิ

์

หีบแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายณัฐนนท์ คงสอน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายพงศธร ทองมัว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายภาคภูมิ หลงละเลิง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายภานุเดช รามเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงชลธิชา นพดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงรวิวรรณ ชูเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงรัตติกาล คีรินท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงลดามาส บัวทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงสิริยากร สุขสนาน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงหัชชพร ภูมิเมือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายธราดล ทองฉำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายประเสริฐ ภักดีบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ เมืองมีศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายอนันดา ประสานอภิพงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงกัลยา เกตุทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บัวศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงชิดชนก บัวทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงญาณิศา สังข์ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงสุภาพร รามเทะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ กำไรเงิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๒
นายนาวิน นำแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๓
นายบารมี แก้วการดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๔
นายพัสกร ปานาดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๕
นายวุฒิชัย ฮ่างเต็ก

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๖
นายศตายุ ส่งเสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๗
นายอภิศร จงจิตร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๘
นางสาวธืติมา บุญลือเลิศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๓๙
นางสาวนุชทิชา พรมขวัญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๐
นางสาวพิชญาภา ชูเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๑
นางสาวพิมพิกานต์ หมวดเฝอ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๒
นางสาวลดาวัลย์ รักสิทธิ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๓
นางสาววิชชุดา สุขสนาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๔
นางสาววิชชุดา หนูหวาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๕
นางสาววิภาวี สิทธิการ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๖
นางสาวศิริพร บุญพาฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๗
นางสาวเสาวนีย์ หิรัญนุกูลกิจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๘
นางสาวดวิษา พานิชย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๔๙
นางสาวอริสา จันทรมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๐
นางสาวอาทิตยา เงินสมทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๑
นางสาวดวงฤทัย แดงมณี

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๒
นายชัยวัฒน์ ชูแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๓
นายยศศกฤต อ่อนรู้ที

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๔
นางสาวปาริฉัตร คงรอด

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๕
นางสาวปยะพร ชัยพลเดช

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๖
นายกรินทร์ แดงส่งศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๗
นายกิตตินันท์ สุขสนาน

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๘
นายคฑาวุธ วรรณบวร

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๕๙
นายจิรพัส จันทรังษี

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๐
นายณัฐกิตติ

์

ชูเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๑
นายณัฐวุฒิ บุญรอด

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๒
นายทรัพย์ธันวา พานิชย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๓
นายธนพัตน์ เมืองมีศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๔
นายธนวัฒน์ คีรีรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๕
นายธวัชชัย แท่นทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๖
นายพัชร เจริญสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๗
นางสาวณัฐธยาน์ สมกำลัง

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๘
นางสาวธวัลรัตน์ มณีรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๖๙
นางสาวศิลปศุภา วรรณบวร

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๐
นางสาวชาลิสา เทพสง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๑
นางสาววริศรา สินสาวภาคย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๒
นางสาวปญรักษ์ หนูเมือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๓
นายสันติภาพ แก้วอินทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๔
นางสาวธิดารัตน์ ดวงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๕
นางสาววิลาสิณี รักเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๖
นายนรงฤทธิ

์

ปานสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางดีวิทยาคม สวน  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๗
นางกัลยา ว่องก๊ก

๑๙/๙/๒๔๘๕
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๘
นางแจ่มศรี เศรษฐวนกุล

๑๗/๘/๒๔๙๑
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๗๙
นายสุปรีชา แก้วกังวาล

๙/๑๑/๒๔๙๓
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๐
นางพรสุข รักษา ๔/๑/๒๔๙๖ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๑
นางสาวบุญเสียง จำปา

๓๑/๑๒/๒๔๙๖

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๒
นายสง่า วรศรี ๒/๑/๒๔๙๗ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๓
นางศุภวรรณ บริพันธ์

๑๒/๒/๒๔๙๗
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๔
นางสุวรรณี บุญชัย

๒๐/๔/๒๔๙๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๕
นายทศพร ก่อเพียรเจริญ

๑๑/๖/๒๔๙๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๖
นายสายัณห์ อินทรภักดิ

์

๑๔/๒/๒๕๐๐ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๗
นายธีรนนต์ พลยุทธ

๒๗/๕/๒๕๐๑
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๘
นางวัลดา แก้วกังวาล ๑๐/๙/๒๕๐๑ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๘๙
นางธนทรัพย์ ภิญญศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๐๓

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๐
นายชยุต แซ่จัว

่

๑๒/๓/๒๕๐๔
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๑
นางชุติมา คีรีรัตน์ ๙/๓/๒๕๐๕ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๒
นางอารีย์ ตุลยสุข ๕/๔/๒๕๐๕ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๓
นายภานุพงศ์ เมืองแก้ว ๖/๔/๒๕๐๕ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๔
นางสาวอรพินท์ เสรีรักษ์

๒๓/๗/๒๕๐๕
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๕
นางสาวเจียมใจ ไทรงาม

๒๗/๙/๒๕๐๕
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๖
นางสาวยุพารัตน์ ศรีช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๐๖

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๗
นายประทินพร โพธิวิจิตร

์

๑๗/๓/๒๕๐๗
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๘
นางปยาภรณ์ ขันธนิเทศ

๒๒/๑/๒๕๐๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๑๙๙ นางสาวพลอยชวรรณ
ซุ่นแซ่ล้อ

๒๕/๑/๒๕๐๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๐
นางสาวชลิดา ณ ตะกัวปา

่

๑/๒/๒๕๐๙ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๑
นางสาวพรพรรณ รำไพรุจิพงศ์ ๗/๘/๒๕๐๙ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๒
นางสะใบ สวัสดี

๑๑/๔/๒๕๑๐
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๓
นางดรุณี จริงจิตต์

๒๓/๐๙/๒๕๑๐

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๔
นายธีระวัฒน์ เก้าเอียน

้

๒๐/๘/๒๕๑๑
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๕
นางสาวยชดา ณ ตะกัวปา

่

๒๔/๑๐/๒๕๑๑

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๖
นางเยาวเรศ เชาวนเสฏฐกุล

๓๐/๑๐/๒๕๑๑

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๗
นายสุชาติ เชาวนเสฏฐกุล

๒๓/๕/๒๕๑๒
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๘
นางสาวพรรษพร วงศ์วิวัฒน์ ๖/๘/๒๕๑๒ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๐๙
นางกัญญา ปนโมรา

๒๗/๓/๒๕๑๔
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๐
นางสาวชุติมา ทองศักด์ ๗/๔/๒๕๑๔ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๑
นางสาวรัชนี รอดถนน ๕/๑/๒๕๑๕ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๒
นายธีระศักดิ

์

เฉียวย้อย

่

๒๒/๓/๒๕๑๕
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๓
นางสาวณัฐธยาน์ ช่วยธานี

๑/๐๘/๒๕๑๖
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๔
นางทินตนา เสนีย์

๑๐/๑๐/๒๕๑๖

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๕
นางณัชชา ชูเนตร์

๒๕/๑๐/๒๕๑๖

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๖
นางสาวกาญจนา รอดเพชร ๓/๒/๒๕๑๗ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๗
นางสาวสุปรียา ชุมแก้ว

๒๗/๒/๒๕๑๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๘
นางนันทวดี เรืองชู

๒๕/๓/๒๕๑๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๑๙
นางสาวมนัสนันท์ ชีววิจิตรกุล

๓๐/๓/๒๕๑๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๐
นางสาวศิริวิภา สว่าง

๑๕/๖/๒๕๑๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๑
นายอคนิฐษ์ อินนุรักษ์

๒๙/๘/๒๕๑๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๒
นางสุรีรัตน์ คงเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๑๙

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๓
นางลดาวัลย์ อินพฤกษา

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๔
แม่ชีฐิติพรรณ ด้วงดำ

๓๑/๑/๒๕๒๐
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๕
นายสมโชค จันทร์สถาพร

๒๔/๒/๒๕๒๐
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๖
นางสุพัชรี ภักดี

๒๓/๔/๒๕๒๐
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๗
นายเชาวลิต บัวศรี

๑๒/๗/๒๕๒๒
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๘
นางสาวชนานันท์ รัตนกุล

๒๐/๔/๒๕๒๓
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๒๙
นางสาวบุญธิดา คำปาน

๒๑/๔/๒๕๒๔
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๐
นางสาวมลชนก โสะหาบ

๑๔/๖/๒๕๒๔
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๑
นายเฉลิมชัย คงชุม

๑๖/๓/๒๕๒๕
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๒
นายสากล เพ็งเจริญ ๗/๖/๒๕๒๗ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายปุริม รัตนอร่ามสวัสดิ

์

๒/๕/๒๕๔๗ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายปรินทร ซุ่นสัน

้

๑๑/๙/๒๕๔๗
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงวรรณิษา เต้งเฉียง

้

๒๕/๒/๒๕๔๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายสุรวุทธ ทองปาน

๒๖/๑/๒๕๔๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงสุกานดา เสรีรักษ์

๑๘/๕/๒๕๔๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงหทัยทิพย์ จันทรกลัด ๒/๖/๒๕๔๘ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ จัทรกลัด ๒/๖/๒๕๔๘ วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายสหรัถ ชูเพ็ชร

๒๙/๘/๒๕๔๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงกานติมา ว่องกิจ

๓๐/๙/๒๕๔๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มูณีผล

๒/๑๐/๒๕๔๘
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงธาวินี สาระบุตร

๒๗/๓/๒๕๔๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงอรวรรณ ชุมนาหาด

๑๒/๔/๒๕๔๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงอลิสา พากเพียร

๑๘/๗/๒๕๔๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงชาลิสา แซ่ก้อ

๑๐/๙/๒๕๔๙
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงประภัสสร ชุเชิด

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายกีรติ ชูเพ็ชร

๑๕/๒/๒๕๕๐
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๔๙
นายภัทรวุธ สุภัตราภรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๐
นายภูมินทร์ พานิชกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๑
นายพงษ์ศิริ โรจชนะกาล

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๒
นายเมธัส สุวรรณโณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๓
นายสุทธิเกียรติ

์

นิลสงวนเดชะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๔
นายพีรวัส เปรมปรัชชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๕
นายชินกฤต แสงวิสุทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๖
นายณัฐพล ปลงใจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๗
นายดุษฎี ส่งเกษรชาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๘
นายนราวิชญ์ อินทร์แก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๕๙
นายศุภวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีมา ทองแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงพีรดา ปากว้าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๒
นางสาวธัญญา โอฬาร์รัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๓
นางสาวภวรัญชน์ ห้องโสภา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๔
นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๕
นางสาวศิรภัสสร ชาครบัณฑิต

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๖
นางสาวญานิศา ดำทิพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๗
นางสาวรวงข้าว ธนูศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๘
นางสาวสิรามล เอียมละม่อม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๖๙
นางสาวกุลณัฐ รักราวี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๐
นางสาวชลลดา เพ็ชรย้อย

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๑
นางสาวณัชชา ธัญธนวิทยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๒
นางสาวดรัลรัตน์ สิทธิดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๓
นางสาวนำฟา คงแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๔
นายปฏิพล สมบัติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๕
นายณัฐพล ปยะพงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๖
นายปุณยวัจน์ นุ่นรักษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายวรปรัชญ์ แก้วบุญแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๘
นายจิรณัฐทร์ อนุเคราะห์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๗๙
นายนราวิชญ์ แก้วพิทักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายคฑาพจน์ นำแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๑
นายวิจักษณ์ธร หนูพินิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๒
นายอัครพล เพ็ชรรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๓
นายกิตติภณ ธนพัฒน์ศิริ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๔
นายเกียรติชัย วรุโณประโยชน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๕
นายธรรมสรณ์ นาควงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๖
นายภูสิทธิ

์

พิชัยมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๗
นายวีรชัย จำปา

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๘
นายวีรภัทร เมืองสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๘๙
นายอริญชย์ จินดาแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๐
นางสาวกุลนาถ สงสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๑
นางสาวณัชชา วัฒนเมธาวี

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๒
นางสาวกรกนก อนันทกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๓
นางสาวจุฬารัตน์ หงษา

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๔
นางสาวชนัญชิดา จิตบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๕
นางสาวชิดชนก แคนยุกต์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๖
นางสาวอัฐภิญญา จำนงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๗
นางสาวณัฐนรี เอ่งฉ้วน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๘
นางสาวศุภิสรา สุริโย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงสาวินี เอียดสงคราม

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๐
นางสาวสิรภัทร หนูเริก

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๑
นางสาวสุจรี สมกำลัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๒
นางสาวธนวรรณ โชติกมาศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๓
นางสาวกัณฐิกา กังงา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๔
นางสาวเกวลิน แพงมี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๕
นางสาวพรรณพนัช ช่วงสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๖
นางสาวพรลภัส ไกรเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๗
นางสาววรินทร หอมตระกูล

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๘
นางสาวโสภาพรรณ ณะหนู

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๐๙
นายณัฐนนท์ จริงกระโทก

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๐
นายธนพัทธ์ พงศ์พิพัฒน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๑
นายถิรายุส์ ฮึงฮก

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๒
นายภูมิ ภูมี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๓
นายยศิลปธร แปนไทย

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๔
นายรัชเดช ทองหลิม

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๕
นายวงศพัทธ์ จันทร์โหนง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๖
นายศุภวิชญ์ ระเบียบดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๗
นายสิรภพ จูห้อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๘
นายธรรมวิทย์ ขวัญนิมิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๑๙
นายวรากร จริงจิตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๐
นายวรเศรษฐ์ เลิศพงษ์วดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๑
นายกิตติเดช ภักดีพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๒
นายพชร แซ่ตัน

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๓
นายพนธกร ภักดีโชติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แสงแจ่ม

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๕
นางสาววรภัส ทินประภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๖
นางสาวพัชรินทร์ คนเทียง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๗
นางสาววาเนสซ่า จิตรพงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงธรรมพร พรหมมี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๒๙
นางสาวธัญสิริ จิตราวุธ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๐
นางสาวพรลภัส ทิพย์กำเนิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงอาภิชญา พิพัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๒
นางสาวณัฐณิชา จันทร์ทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๓
นางสาวปวันรัตน์ ผอมปด

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๔
นางสาวพิมพ์ชนก เรืองจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๕
นางสาวสุดารัตน์ รำมะนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๖
นางสาวเหมือนฝน เต็งเฉียง

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๗
นางสาวอินทิยา ไทรงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๘
นางสาวจริญญา จันทร์แสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๓๙
นางสาวชุติกาญจน์ กังงา

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๐
นางสาวอนัญญา พูดเพราะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชาวงิว

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๒
นางสาวพิชญาพร มีดอกดวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๓
นางสาววาสิตา เลิศชัยมงคล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๔
นางสาวกันติชา นุชม่วง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๕
นายธฤต เพทาย

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๖
นายวัชรพงศ์ กัญญาพัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๗
นายสุรกานต์ จันทร์แผ้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๘
นายธนวัฒน์ ลือลัน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๔๙
นายพัสกร อรรฆยานนท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๐
นายสุรเกียรติ ท่อแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๑
นายพิชเยศ ลีละวัฒน์วัฒนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๒
นายกษิดิพิเชฐ

์

พานิชกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๓
นายกิตติกร แสงแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๔
นายสิรวิชญ์ ชุมศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๕
นางสาวพรธิดา เรียบร้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๖
นางสาวพรรษมนต์ เอกอัครรุ่งศิลป

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๗
นางสาวจุฬาลักษณ์ เบญจศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงธัญมน แก้วเพ็ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงนรัญญา บุญรงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๐
นางสาวณัฐธิดา กลินหอม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๑
นางสาวนรีรัตน์ นาคทองกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๒
นางสาววีรดา ยุทธวรวิทย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๓
นางสาวอริสา วุฒิเนตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๔
นางสาวจิรประภา กิตติคุณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๕
นางสาวชลัสยา สุุขประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๖
นางสาวทักษพร คงอินแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๗
นางสาวนงนภัส เมืองคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๘
นางสาวนันทิรา รัตกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงภัทรลดา พลกำแหง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๐
นางสาวมาลิษา บัวศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๑
นางสาวเมธาวี แก่นแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๒
นางสาววรเนตร พิพัฒน์สารพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๓
นางสาวกมลเนตร หัวเขา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๔
นางสาวจิรัชฌา จันด้วง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๕
นางสาวเณศรา จิวตระกูล

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๖
นางสาวอริสา กาญจนเพ็ญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๗
นางสาวภิญลดา วงค์วีลาส

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๘
นางสาวสลิลทิพย์ จันทร์น้อย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๗๙
นางสาวญาณิศา หัตรสาร

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๐
นางสาวกมลพรรณด เพ็ชรสามสี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๑
นางสาวกุลปรียา ขาวนวล

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๒
นางสาวธนิษฐา นิมกาญจนา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๓
นางสาวบัวบูชา ศกุนตะฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๔
นางสาววิไลลักษณ์ ก้งซ้าย

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๕
นางสาวปณิดา ทองเต็ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๖
นายภัทรนันท์ คงชูศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๗
นายหฤษฎ์ จงดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๘
นายศรวิษฐ์

สถาปนวรรณธนะ ๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๘๙
นายชลันธร ยุกตเวทย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๐
นายเสฎฐภูมิ ตุลยสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๑
นายภูมิพันธ์ สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๒
นายวรินทร ทองเหมือน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๓
นายธนิก ทองสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๔
นายศุภณัฐ ซ้อนขำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๕
นายศาตนันทน์ เต้งชู

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๖
นายกฤษกร หนูเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๗
นายกิตติ พฤฒิวิญู

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๘
นายธนพัฒน์ สีใหม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๓๙๙
นายสุริเยนทร์ ฝนเสียง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงดวงสุดา จันทราชสุวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๑
นางสาวพรชิตา เรียบร้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๒
นางสาวมุกมณี สุทธินวน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงรัตติยา อ่อนสนิท

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๔
นางสาวกนกพร ชูงาน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๕
นางสาวกนิษฐา ทองเกียว

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๖
นางสาวณัฐพร บัวสด

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงนภสร ซ่วนยุก

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๘
นางสาวเบญญาภา สิทธิชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๐๙
นางสาวฐิตาพร โรจนชัยกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๐
นางสาวฑิตฐิตา เจนจริยานนท์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๑
นางสาวธัญรดา ชูบัว

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงพศวีร์ ถาวรอนุมาศ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองคง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๔
นางสาวอริสา มัทยันต์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงฐิตามร ซุ้นกิจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๖
นางสาวกนกศรี สรรพจักร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๗
นางสาวปยนันท์ เพชรรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๘
นางสาวอติกานต์ อินทรมุณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๑๙
นางสาวบุญญิสา หาญปอ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๐
นางสาวสายชล เสนีย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๑
นางสาวชนาพร คงเพิม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๒
นางสาวชุติกาญจน์ ขาวเผือก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๓
นางสาวญาณินท์ วงศ์สำราญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๔
นายณัฐพล จินดาแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๕
นายปรัชญา วงค์เดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๖
นายกิตติภูมิ ยีภู่รัตน์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๗
นายกฤษณะ ฉลอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๘
นายธนากร เชียวภู่

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๒๙
นายนพดล รักยิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๐
นายสหพัฒน์ ภิรมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๑
นางสาวเกตน์สิรี ชูทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๒
นางสาวนันทรัตน์ จินตนปญญา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๓
นางสาวรังสินี พลหลา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๔
นางสาวธัญญมณฑน์ พันฤทธิดำ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๕
นางสาววณิชชา ล่องตี

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๖
นางสาววศิณี เพ็งพิศ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๗
นางสาวจิราวดี นิลหัสรังษี

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๘
นางสาวณัฏฐาพร นพคุณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ฤทธิกาญจน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๐
นางสาวนัทธมน วัฒนา

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๑
นางสาววิภาวดี เอียดจุ้ย

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๒
นางสาวอาทิมา สุวินิจฉัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๓
นางสาวกุลธิดา ช่วยสง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๔
นางสาวเจนปรียา แจ่มกำเนิด

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๕
นางสาวณิชา หนูสนิท

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๖
นางสาวแพรพิไล เพชรฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงกัญญากร เพชรสุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๘
นางสาวณัฐกานต์ อ่อนน้อม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๔๙
นางสาวสาธิตา วงศ์น้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๐
นางสาวเก็จมณี เพ็ชรมณี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๑
นางสาวปภาสรณ์ ท่าจีน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๒
นางสาวสุพิชชา จีรัฐติกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๓
นางสาวอนงค์วดี เพ็ชร์ย้อย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๔
นางสาวณิศวรา บุญฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๙๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๕
นางสาวอิชยาการย์ วิเชียร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๖
นางสาวณิชกานต์ สุขจิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๗
นายชยกร อินทรฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๘
นายวิศิษฏ์ศักดิ

์

อ่อนแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๕๙
นายคมสัน เกตุแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๐
นายณัฎฐพล หนูชู

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๑
นายทินภัทร แซ่ชัน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๒
นายภูธิป กินจิบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๓
นายรามัน วรรณบวร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๔
นายสหรัฐ ทนทาน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๕
นายอภิวัฒน์ สมาธิ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๖
นายอัฐพงษ์ แซ่ท่าม

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๗
นายอัษฎาวุฒิ โอทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๘
นายสุเมธ มันซิว

่ ้

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๖๙
นายกฤตเมธ บุษบน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายกษิตินาถ ย่องจีน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๑
นายกษิดิพล

์

พลบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๒
นายวีระชัย กิติญานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๓
นายจักรรินทร์ ชูจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๔
นายชนาธิป ศิริพันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๕
นายนราธิป อาจกูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๖
นายวรนนท์ พยุงกุลอนันต์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๗
นางสาวกรองทอง ภูสิงหา

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๘
นางสาวกัญพัชร์ ภคพันธุ์นุรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๗๙
นางสาวกาญจนา พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๐
นางสาวปภัทรชา เอียมอักษร

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๑
นางสาวพิชญธิดา ส่งเสริม

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๒
นางสาวสุพรรณิการ์ เข็มทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๓
นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่าพลู

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๔
นางสาวจิดาภา ช่องพิทักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๕
นางสาวสิรินาถ จีนประชา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๖
นางสาวธัญชนก มุสิกะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๗
นางสาวนิปจการ ปานยัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๘
นางสาวกลรัตน์ แก้วสะอาด

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๘๙
นางสาวธันย์ชนก ขุนราช

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๐๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๐
นางสาวนันทิกานต์ ศรีไทย

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๑
นางสาวชุติมณฑน์ ชำนาญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๒
นางสาวพิชญา ปาเบ้า

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๓
นางสาวอรชพร เมืองแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๔
นายวชิรวิทย์ เกือพันธ์

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๕
นายศิวกร กลินหอม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๖
นายธนพล เลิศวิเชียร

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๗
นายธนวัตน์ เมืองจีน

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๘
นายณิชชา ลีสุรพงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๔๙๙
นายปพนสรรค์ ดำทัว

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๐
นายพลอธิป รัตนกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๑
นายอินทนนท์ รัศมี

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ทองธีรภาพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายบารมี พิบูลย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๔
นายพีรวิชญ์ นวลทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๕
นายอิทธิพล ชมยิม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๖
นางสาวปุณยนุช เกิดสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๗
นางสาวมณฑิรา แซ่ลิม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๘
นางสาวภัคจิรา ทองหอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๐๙
นางสาวพิมพ์มาดา มาเปง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๐
นางสาวเขมจิรา หอยบาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๑
นางสาวกฤติยา ฤทธิสุนทร

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๒
นางสาวฉลวยลักษณ์ ฤทธิรัตน์

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๓
นางสาวธันยพร ฤทธิมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๔
นางสาวนิชญารัตน์ ศรีสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๕
นางสาวรุจีรา สกุลจุฑาทิพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๖
นางสาววรดา ตังคำ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงอชิรญาณ์ บางเจริญทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๘
นางสาวอารี หนูสม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๑๙
นางสาวกัลยรัตน์ แสงจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๐
นางสาวช่อผกา สมทิพย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ชูพูล

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๒
นางสาวศุภสุตา บุญสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๓
นางสาวนวมน บรรดิษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๔
นางสาวเพียงตะวัน ลำยอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๐๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๕
นางสาวปุณยนุช เถรว่อง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๖
นางสาวพรรณนภา สิทธิชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๗
นางสาวชนนิกานต์ แสงแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๘
นางสาวลดาวัลย์ จริงจิตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายทศพร พงษ์พิเชฐ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายกนกพล ชัยทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๑
นายศุภณัฐ รักษาจิต

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๒
นายคณิศร โชติรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๓
นายธนพัฒน์ ธนเดชาสิทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๔
นายทินภัทร รุ่งเชวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๕
นายวัชรพล ราชเดิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๖
นางสาวนันทชา ชูช่วย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๗
นางสาวกัญญารัตน์ ตะวัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงพิรญาณ์ ชัยเดช

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงมลนภา เสนีย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๐
นางสาวกฤตพร สีหมืน

่ ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๑
นางสาวชนากานต์ นิลออ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๒
นางสาวบุณยานุช ช่วยตรึก

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๓
นางสาวกนกพร โมเหล้น

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๔
นางสาวณัชชา ชูพูล

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๕
นางสาวนภสร ทิวแพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๖
นางสาวปริยาพัชร สิทธิศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๗
นางสาวศุภธิดา คงสิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๘
นางสาวณัฐรุจา เจตนาธรรมจิต

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๔๙
นางสาวนภัสกร จันทร์หอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๐
นางสาวมะลิวัลย์ ทองประดับ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๑
นางสาวสุธินี คงประสม

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๒
นางสาวปาริฉัตร ตามเดช

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๓
นางสาวลดาวัลย์ ศุภจำปยา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๔
นางสาวอนุศรา เศรษฐสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๕ นางสาวอภิญญาภรณ์
ชัยวิจารณ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๖
นางสาวกมลวรรณ ธรรมกมลกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๗
นางสาวตรีสชา ตันเส็ง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๘
นางสาวธัญชนก ฉิมแสง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๕๙
นางสาวธัญชนก รักภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๐๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงพิชญ์นรี ไกรเทพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๑
นางสาวผกามาศ ผ่าพลู

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๒
นายพิทยพงค์ เพ็งสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๓
นายศุภวิชญ์ ปานชนะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๔
นายสุทธิญาณ์ ธนทรัพย์เกษม

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๕
นายปรเมศวร์ เพ็ชรคง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๖
นายภัทรมงคล เลขะพจน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๗
นายวัชรากร วัชรมานะกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๘
นางสาวณัฎฐกานต์ หะหมาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๖๙
นางสาวณัฐชรีญา อายุมัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๐
นางสาวทิพวรรณ ทองย้อย

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๑
นางสาวมณทิชา ส่งเสริม

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๒
นางสาวศศิกาญจน์ เรืองเดช

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุขบวรกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๔
นางสาวชุติกาญจน์ สุขสมบัติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๕
นางสาวกมลชนก เพ็ชรประสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๖
นางสาวจนิษฐา พุฒิกุลบวร

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๗
นางสาวจิณห์นิภา จรชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๘
นางสาวชมพูนุท ดีเบา

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๗๙
นางสาวดุษฎี สงคราม

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๐
นางสาวทิษฏยา อภิชัยสรพันธุ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๑
นางสาวนงนภัส สีนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๒
นางสาวปารเนศ สุขรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๓
นางสาวศศิธร ศรีเรืองรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๔
นางสาวสิริวิมล สินจรูญศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงนิมิตมาส

สามัคคีเกียรติคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๖
นางสาวบุษกร หัสชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๗
นางสาวปวีณ์นุช กิมแก้ว

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๘
นางสาวสุวารี ขำณรงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๘๙
นางสาวอารีย์พร ทองธีรภาพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายณัฐภัทร แซ่ชัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๑
นายณัฐพล เต็งรัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๒
นายติณณ์ ซือจ้าง

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๓
นายฐปนัท เปรมชืน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๔
นางสาวญาณมาศ ตรีรัตนภรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดตรัง  ๑๐๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงรสิกา พลรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๖
นายธีรุตม์ ชูทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๗
นายวิเศษธรรม ภัตศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๘
นายก้องภพ สุดแปน

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๕๙๙
นายฐานิสสร สกุลอมร

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๐
นางสาวนิชาภัทร สำเนียงหวาน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๑
นายสรวิชญ์ คงนคร

๑๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๒
นายทศพร สุวรรณชาตรี

๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๓
นายนวพงศ์ พิพัฒกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๔
นางสาวณัฐพร บัวศรีแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๕
นางสาวพิมพ์สุภา ศาสนาอภิชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๖
นางสาววศินี แก้วประเสริฐ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๗
นางสาวศศิวิมล จูห้อง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๘
นางสาวชาลิสา แก้วบรรจง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๐๙
นางสาวศุภวัลย์ สงคราม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๑๐
นางสาวญาณิศา สีหมาน

๒๘/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๑๑
นายฐากูร คงเพ็ชร

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

ตง ๕๔๖๐/๓๖๑๒
นายชนินทร์ บัวเลิศ ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นิโครธาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๗

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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