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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดตรัง  ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๓,๐๓๕ คน ขาดสอบ ๕๙๐ คน คงสอบ ๒,๔๔๕ คน สอบได้ ๘๓๓ คน สอบตก ๑,๖๑๒ คน (๓๔.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๑
นายณัฐ การัณยภาส ๒/๒/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๒
นายขวัญณภัทร พรชัยรัตนกุล ๑๐/๖/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๓
นายทวีวัฒน์ นักคุ่ย ๖/๙/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๔
นางสาวศิริกุล รุ่งสกุล ๕/๕/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๕
นายอภัย แคล้วภัย

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๖
นางสาวฑิฆัมพร ธรรมวงศ์ ๙/๔/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๗
นางสาววิญู แซ่ติง

้

๒๙/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๘
นางสาวปราณี สองเมือง

๓๑/๕/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวอรทัย ณ อยุธยา ๒/๒/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๐
นายอภิชาต ชูทอง

๑๒/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๑
นางสาวมลฤดี ตังคำ

้

๖/๙/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๒
นายเอกชัย ลีลาวรกุล

๒๓/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๓
นายสมศักดิ

์

ทองนุ้ย
๒๔/๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๔
นายสุพล ชัยเพชร ๓/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๕
นางวิภา ทองนาค

๒๕/๘/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๖
นางเปรมจิตร พรามแผลง

๒๗/๗/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๗
นางสาวอลิษศา กานต์ฏีกานนท์

๓๐/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๘
นายสวัสดิ

์

พรหมดี
๓๑/๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๑๙
นายคชาวุธ สุดรัก

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๐
นางสาวสุดชฎา โข้ยนึง

่

๕/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๑
นายสุรศักดิ

์

ชาติพิกุลทอง ๓/๙/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๒
นางสาวศิริพร สุขดำ

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๓
นางสาวนาตยา คงเกิด

๑๗/๔/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๔
นายวัชระ เพชรชุม

๑๒/๘/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๕
นางสาวสุนิพร เมืองหนู ๓/๘/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๖
นายปฏิวัติ โมรา

๑๖/๗/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๗
นางสาวอัญชลี ทิพย์กล่อม ๓/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดตรัง กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๘
นายกิตติศักดิ

์

นิมโอ่

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๒๙
นางสาวธัญญารัตน์ หนูนิล

๑๓/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๐
นางสาวพิชญา แพรกหา

๑๐/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๑
นายจักรี แซ่เลียว

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๒
นายภานุพงษ์ ขุนจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๓
นางสาวพัทธนันท์ รักสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๔
นายเปนธรรม ทองขาว

๒๖/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๕
นายอนุวัฒน์ แก้วละเอียด

๑๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๖ นางสาวประกายแก้ว สุขสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๗
นายศุภมิตร แพ่งโยธา

๑๙/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๘
นายพุทธิวัฒน์ จันทร์จารุกุลกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๓๙
นายยศวัจน์ จันทร์จารุกุลกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๐
นายชยุตม์ ไกรเทพ

๒๓/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๑
นางสาววันวิสาข์ จันทร์มีศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๒
นางสาวกฤติยาภรณ์ ปรางหมู่

๒๘/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๓
นางสาวภัสรานันท์ รำนา

๐๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๔
นางสาวปาณิสรา ขันเงิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๕
นายรณกร จันแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๖
นางสาวนภสร ช่วยศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๗
นายทิวทัศน์ ศรีจันทร์ทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๘
นางสาวพิชญา รัตนเมธีวรกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๔๙
นางสาวชญานิศ กังงา

๐๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๐
นางสาวพนิดา ศิริรักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๑
นายอรัณย์ โร้ด

๒๙/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๒
นางสาวสิริภัทร ทองไสย

๓๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๓
นางสาวมณฑาณี ชูสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๔
นายนพไท ชัยศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๕
นางสาวฐนิดา พันจิตร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวปุญญิศา สันเต้ง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวณัฐณิชา ฤทธิมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๘
นางสาวพิสิณี ศรีษะน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๕๙
นายปยะภักดิ

์

ข่ายม่าน
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๐
นางสาวโสภิตา แต้มประสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๑
นายธีธัช เพชรสนัน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๒
นายวิชญ์พล นิติรัฐสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๓
นางสาวปยะธิดา ขาวเหมาะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๔
นางสาวจินตพร ดำเกาะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๕
นางสาวพรรณมน จิตร์พาณิชย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๖
นางสาวฐิตาภา เดชาทัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๗
นางสาวกัลปงหา กังงา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๘
นางสาวศศิชา เลอธนกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๖๙
นางสาวยลดา งามวิวัฒน์อนันต์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๐
นายภูมิพัฒน์ สุขพิพูลย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๑
นางสาววิมลมาศ สีทองเทียว

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๒
นางสาวธันยธรณ์ วัฒนเมธาวี

๐๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๓
นายศุภณัฐ ลีลาสันติธรรม

๑๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๔
นางสาวนลินรัตน์ ขุนทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๕
นายยศนันท์ จรูญศักดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๖
นางสาวพิชยา ดำจุติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๗
นางสาวสิริวรรณ คงเอียด

๐๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๘
นางสาวเพ็ญฤดี เพชรรักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๗๙
นางสาวจุฑารัตน์ ชูใจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๐
นายเรืองศักดิ

์

ประคองการ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๑
นางสาวพิมพ์มาดา ตรียาพงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๒
นางสาวโชติกา เลียมหุด

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๓
นายชัยชนะ แก้วประทุม

๒๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๔
นายภัคพล รักษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๕
นางสาวปนมนัส แปนช่วย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๖
นางสาวสโรชา พรหล่อ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๗
นางสาววริญญา จักชุ้น

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๘ นางสาวเบญจมาภรณ์
อ่อนน้อม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๘๙
นายฐาปกรณ์ โคกตรัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวชนายิกา นิลละออ

๐๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวศิริเมขล์ ฟองสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๒
นายชัยรัตน์ แซ่ย่อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายเชาวนนท์ วงศ์จันท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๓ / ๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายพันธุ์กร พรมสังข์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุกัญตา เครือเตียว

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงบัญฑิตา แปนไทย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุธิดา จริงจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงปยะพัชร เครือเอียด

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงรัตนากร รุ่งเรืองรัตนากร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงอธิชา ชูทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายถิรฉัตร ควนวิลัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงพลอยฝน ช่วยเกือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงอัสมา ยีกาเดียก

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงอรัญญา ทองแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ครุฑกษัตริย์ไทย

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงจินตพร บุญเนือง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพิชญา ช่วยมี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวริษา รามอินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวลมาก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงจันทิมา จันทร์พูล

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงเมธาวี มูณีผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงจุฑามาศ หวานขัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงจิราภา หนูเหมือน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงฐาปนี ขุนทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงอัญชิสา หวังสม

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงบัวชมพู หิมรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐฐิตา แดงสมศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงกุลธีรา หนูช่วย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงนุชรี นวนทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๒
นางสาวกนกพรรณ โก้เฮียน

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงภุมริน เขียดแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงสุภาพร ครูประทีป

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายมงคลชัย ณ นคร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงกอบแก้ว จันด้วง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงดวงกมล ผู้ภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงรัญชิดา โรจน์ชัยนิธิ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายธันวา เชือสูงเนิน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ นิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๐
นางสิริพร แก้วภราดัย

๑๕/๐๖/๒๔๘๓

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๑
นายอโณทัย จันทร์สุข

๐๙/๑๑/๒๔๘๔

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๒
นายจรงพงค์ แก้วเกลียง

้

๐๑/๐๑/๒๔๘๕

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๓
นายภาราดา จรูญศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๔๘๗

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๔
นางพรพรรณ จรูญศักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๔๙๐
วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๕
นางสมเจตน์ สิงห์อินทร์

๐๕/๐๗/๒๔๙๓

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๖
นายประวิทย์ สิงห์อินทร์

๒๙/๐๕/๒๔๙๔

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๗
นายมนตรี กลับศรีอ่อน

๑๖/๑๒/๒๔๙๕

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๘
นางสาววิลาวัลย์ บุญเจริญ

๐๖/๐๔/๒๔๙๖

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๓๙
นางพัทธ์ธีรา เพ็งวันพุฒ

๐๗/๑๑/๒๔๙๖

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๐
นางสาวอัจฉรีย์ แคนยุกต์

๐๓/๑๒/๒๔๙๘

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๑
นางสาวจินตนา จริงจิตร

๑๐/๐๒/๒๔๙๙

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๒
นางสาวจุรีรัตน์ แคนยุกต์

๑๗/๐๓/๒๕๐๓

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๓
นายปรีดา แซ่ตัง

้

๑๙/๐๒/๒๕๐๕

วัดมัชฌิมภูมิ มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงกณิกา ฤทธิมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงพิมพ์วดี จุลภักดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงอัญชิษฐา เซียงย่อง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงเพชรลดา คงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายกฤษณะ ด้วงเรือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๔๙
นายกัณฑ์เอนก ทองหนัน

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายณัฐกานต์ เลือนแก้ว

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายธนกฤต พุฒสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงภัทรพร รักแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๓
นางสาวยุภาวดี ทักถาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงศิรประภา ลิมชูพงษ์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๕
นางสาวกนกพร ลุกเซ็น

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๖
นางสาวศันสนีย์ สีสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตรังวิทยา วัดพระงาม  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายกิตติชัย แก่นเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปยกาศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงชนิสรา สมจิตร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงณัฐกมล ไขขัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ แสงทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงทรรศพร ชุมด้วง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายทิชานนท์ ช่วยชะนะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๕ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงทิพย์อุบล ยิงสุข

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ ทองแจ้ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงปภาวี เซ้งซ่องกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายปญญทัน พีระวรากร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายยุทธนา มุขแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายวรพงษ์ พลพิชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงวัลภา โชติกมาศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายวิทวัส นิลละออ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงสวิชญา เต่าเพ็ชร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงสุจารี สุคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุชญา อ่อนเกตุพล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงสุชานรี พญารัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุธีธิดา กลับคง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงสุพิชญา ชัยมณี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุภาวิตา บัวเพชร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายสุวพิชญ์ นานอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงอติกานต์ เรืองนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงอนงค์พร แก้วท่าแค

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงอภิชยา ไกรเสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำปา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงอมลรดา ชูหลิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายอรรถนนท์ คงเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายอัครพล ชำชอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงอัญชลี ดวงจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายอัสนีย์ พัดลม

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายเกรียงไกร เตียวย่อง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงเกวลิน ทองนุช

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จันทร์สุด

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงเบญจพร อินทร์ช่วย

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงเมขลา นามวงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงเมธาวี ไวยะพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายกชพร นวนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา นิปกะกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายกิตติธร มอบพิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ถึงแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๖ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๐
นายชยพล ศรีเรือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงชลลดา ด้วงเมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงชุติมา แซ่ฮัง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงณาณิศา เมืองแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
จงรักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงธารทิพย์ อุ้ยสุย

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงนฤมล จิตรา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายนฤวัฒน์ ขูทก

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงนันทฉัตร แก้วเล็ก

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายปวริศร แสงรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายปาณัสม์ ขวัญข้าว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงปนคณิต ทัมพากร

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายพงศกร หัวเขา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๓
นางสาวพรทิพา มีชู

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงพรนภัส หลงละเลิง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงพรพิมล ไพศาลโอภาส

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ชูอ่อน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๗
นางสาวภัคจิรา นาคอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงลลิดา พลผอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๑๙
นายวรพรต วิเชียรบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวัชพล อัมรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายวีรทัต มานะพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีเรืองรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงอรกานต์ แก้วนำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา คงศึก

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงเจนจิรา พรมชู

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๖
นางสาวกชมน วังพยอม

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๗
นางสาวกนกพรรณ คงแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๘
นางสาวกรรณิการ์ แท้วิรุฬห์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๒๙
นางสาวคีตภัทร์ หลงละเลิง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๐
นายจักรพงศ์ จุลเรือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๑
นางสาวนันทกานต์ ไกรทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๒
นางสาวบุณยนุช สุทธิคณะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๓
นางสาวลาภิศ บวรรัชพงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๔
นายศรันย์ภัทร มันขวาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๗ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๕
นางสาวศิริลักษณ์ แซ่เอียว

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๖
นายศุภกร กะเดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๗
นางสาวเมธิษา รัฐกาล

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๘
นางสาวกัลยรัตน์ จันเพชร

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๓๙
นางสาวณัฏฐณิชา สังยวน

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวณัฐวรา ชูชัยศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๑
นายณิรัฐฌา ทองหนิด

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๒
นายธัญสุดา ใส้เพีย

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๓
นายธีรภัทธ์ สาเหล้

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๔
นางสาวปวีณ์นุช อ่อนแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๕
นางสาวพัชรี จิวตัน

้ ้

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๖
นายภาสวิชญ์ สงรักษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๗
นางสาวมานิกา ศรีชัยภูมิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๘
นางสาวมุกธิดา หิมเอียด

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๔๙
นางสาวรมิตา ชูงาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๐
นายวรายุส ยิงยวด

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๑
นายอนุสรณ์ โสมนัส

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๒
นางสาวโศภิตา โสภาพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วัดควนวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๓
นางสาวดาวใจ ทองสงฆ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๔
นายจุลพงษ์ เมธีไพศาล

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๕
นางสาวชลิดา ศรีมงคล

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๖
นางสาวยุวดี เมืองสิน

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๗
นางสาววรัญญา ช่วยเหลือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๘
นางสาววิณิชยา ธรรมเสถียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๕๙
นางสาวสุภนิชา ไกรเทพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๐
นายสิรวิชญ์ ไหวพริบ

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๑
นางสาวสรัลพร คงด้วง

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๒
นางสาวภาวินี บุญโยดม

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๓
นางสาวกนกอร ศรีเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๔
นางสาวจิรภัทร แก้วกลาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๕
นางสาวนภาทิพย์ สามเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๖
นางสาวรัตนาวลี โพธิจิญญาโน

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๗
นางสาวศิริวรรณ ดำสัง

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๘
นางสาวสิรายุ สามศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๖๙
นายธนกฤต ธนเดชาสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๘ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวนภัทสรณ์ สังเมือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๑
นางสาวพนิดา ศรนรินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๒
นายณัฐพล ปตตานี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๓
นายภาณุวัฒน์ รัตนประทีป

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๔
นายอนันตชัย ศรีสุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๕
นายสมศักดิ

์

มหาโพธิสอง

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๖
นางสาวชาลิสา รักขนาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาวณัฐฑริกา จูฮุ้ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๘
นายธนภพ มณีทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๗๙
นางสาวปุญญิศา ชอบทำกิจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๐
นายวันเลิศ วารีศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๑
นางสาวสิรามล ล่องตี

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๒
นางสาวปทมา ไกรเทพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๓
นายจักรกฤษณ์ จริงจิตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๔
นางสาวจันทิมา รักซ้อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๕
นางสาวชนากานต์ พิลัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๖
นายชยพล ขาวเรือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๗
นางสาววิลัยลักษณ์ พลอินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๘
นางสาวสกาวรัตน์ เตียวย่อง

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๘๙
นางสาวสุนันทา ชิตแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๐
นางสาวนันทัชพร ตันเล่ง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๑
นางสาวนิธินาฏ สีสุข

๙๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๒
นางสาวศิรินาถ สิทธิการ

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๓
นางสาวเบญจวรรณ อุไรงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสภาราชินี 2 ประสิทธิชัย  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายภราดร

ธรรมสุทธิไพศาล
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายชัยมงคล แกล้วชิต

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ แสงแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายนาถวัฒน์ สิทธิฤกธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

ลิมเส้ง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองย้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงดารินทร์ ไหวพริบ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงนุชนรี ธรรมตรีจินดา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงจีรวรรณ ชัยชนิตร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงจิราภา ช่วยดู

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงซูซ่าน๋า สมานกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๙ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงหฤทัย เจิมสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายพีรภัทร คงเอียด

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายทัตพงศ์ นาเกลือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายวชิระ กาหยี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายเพชรรัตน์ สีเสมอ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๐
นายศักดิสิทธิ

์ ์

รองเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงปวีณา อินเรือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงกนกพร เกิดไก่แก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงธัญยธรณ์ ผดุงสุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงปวีณา ยิมไตรพร

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงวริศรา คงแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม มัชฌิมภูมิ  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงจิดาภา สีวิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงภัททจารี รักราวี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงศศิพิมล ปานสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายศุภฤกษ์ ฮ่องช่วน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายอนุกูล เอ้งฉ้วน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงกาญจน์ชนก อักษรกาญจน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงจิราพร สิกขาจารย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายชาญยุทธ์ หมืนอักษร

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายณัฏฐ์ พัฒนวิทย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายณัฐธัญพงศ์ สุรัติศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายธีรภัทร์ สุขศรีเพ็ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๗
นางสาวปฐมาพร ศรีสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายปาฏิหาริย์ วรรณบวร

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายภูริช ตังคำ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงวรินทร ทองปาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงศิริวรรณ จบสองชัน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายสหภาพ รอดงาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงสุฑารัตน์ พริกชูผล

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๔ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ จันทร์เม่ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงอชิรญา คงสิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายอดิศร กาหลง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๗
นางสาวกรกนก ด้วงสีเกาะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๘
นางสาวคีติกา โมราศิลป

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๓๙
นายชญานิน เกียรติธีรวิชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๐ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๐
นายชินวัตร์ จันทร์สถาพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๑
นายณัฐนนท์ ดวงนำแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๒
นายธันยบูรณ์ อุยสุย

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๓
นางสาวพิมพ์มาดา เดชภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๔
นางสาวศุภกานต์ หลงละเลิง

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๕
นางสาวสุชัญญา จันทร์คง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๖
นางสาวเกวลิน กังแฮ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรศิริกุล วัดนิโครธาราม  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายกฤษณะ ยอดเยียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เม้งเส้ง

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงกัลยาณี โพชสาลี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงกาญจนา รำนา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงคุนัญญา อินนุรักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงจิรัชยา บุญศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงจุติมณฑณ์ เชยชืนจิตร

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงชนิดา กันทะลอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงฐิดายุ ทองขวิด

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา รักทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ชุมเชือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ดัชถุยาวัตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ทองรอด

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายธนกร สืบเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงธนัญญา ชูจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงธนาวดี จันทร์เพชร

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ เพ็ชรสุทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงนายิกา ชูยัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงบุปผา ชูสุวรรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงบุษกร คงหน่อ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงพรรณราย พลอยขาว

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน มุขเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงภัครวี ช้างแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายยศธนา เพ็งเล็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงวรัญญา ทองเหมือน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ เพชรเลียม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงสาธิตา พุ่มไทร

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงสาริณี แก่นอิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๑ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุทธิดา เอียดจุ้ย

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุรัสวดี บัวศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงอริสา กาเส็มส๊ะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงเอมมิกา นิชิกาว่า

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสนี

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายกิตติภัฎ ชูบัว

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงจันทิมา สีมัว

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๒
นายชนธัญ พืชโรจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงชนิสรา จำปา

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงชลดา รอดคืน

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงชลธิชา ศรีวารินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายชิตตานนท์ ศิริพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงชุติมดี อ่อนสนิท

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงญาณิศา เชือกุล

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงณัฏฐญา สิงเนียว

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายณัฏฐพล ชุมพล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมสุด

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัฐพร ทองอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายดนธญา ทองสม

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงดาราวดี วาหะรักษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายตุลา เกตุด้วง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายต้นตระการ เพชรสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายทวีลาภ เต็งรัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงทัตพร จันษร

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงธารารัตน์ ภิรมย์ทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ อภัยพงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงวิสสุตา เต็งรัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงศุภิสรา เต็งรัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปราบโรค

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงอรนลิน กาญจนาสน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงอริสา ด้วงแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงเวธิกา ชัยเพ็ชร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงเสาวรส สุขทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายไกรสร บุญคง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๐๙
นางสาวกนกวรรณ หอยบาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๐
นางสาวจิรภิญญา ชัยเกิด

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๑
นางสาวณัฐณิชา พงษ์ศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๒
นางสาวธิดารัตน์ อินเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๓
นางสาวบัณฑิกา เหมนแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๔
นางสาวปณิตา เพ็งเผา

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๕
นางสาวพัชรพร ชุมช่วย

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายภาณุพงษ์ สุวรรณวร

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงภุมรัตน์ ดำแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๘
นายภูบดินทร์ โพธิแก้ว

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๑๙
นางสาวรุ่งฤดี ชาญวุธ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ แท่นบัติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงศดานันท์ ทองแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๒
นางสาวสลิลทิพย์ คงน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงสุทธิดา เพ็งรัสมี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๔
นายอรรถพล เพชรสุทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงเตชินี บุญเมือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๖
นางสาวจันทนิภา นกจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๗
นางสาวจินตพร รอดรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๘
นางสาวจิราพร บริพันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๒๙
นางสาวชนิกานต์ เนียมเปยม

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๐
นายณัฏฐากร คงหน่อ

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๑
นางสาววรรณฤทัย หมายมัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๒
นางสาวศศิชา ไพริน

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๓
นายสันติศักดิ

์

เจ๊กอร่าม
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๔
นางสาวสุดารัตน์ แท่งสุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๕
นางสาวสโรรัตน์ สินไชย

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๖
นายทิวากร ขำแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๗
นายศุภชัย นิลบุตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

์

วัดรัตนาภิมุข  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุขขะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงจิรากานต์ เกตุแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ คงยุทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงพลอยชมพู บัวอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์คง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงสโรชา จันสักรา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงอริตา นุ่นทองหอม

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๓ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงเกร็ดมณี ชูเมือง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงเนตรชนก ยังช่วย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงเกือ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายกิตติพงศ์ หมืนละม้าย

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร วัดคีรีวิหาร  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงธมนวรรณ อิมจิตร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงกชนิภา วรรณบวร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา มณีศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงกัลญารัตน์ ไพลดำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายชยุตพงศ์ ชุมนวน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงชลธิชา บุญจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายทวีลาภ จันทวฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงธีรดา ยืนเพ็ง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายนันทภพ พงษ์แพทย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงนิชาภัทร ชูแก้วร่วง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงพลอยชมพู โห้ยสิน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงพลอยเกศ เสนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัวภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงพิมพ์เพชร จันแค้น

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ ตันสมรส

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงยมลพร จิตรอักษร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายวริทธิ

์

จิตรอักษร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงวิชญาดา หมืนพรหม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรนิรันดร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงสุชาดา สมาธิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงสุรัสวดี ศรีปล้อง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงอนัญญา กิจสวน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงอมลวรรณ หาญกิจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงอาภาพร เชยชืนจิตร

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงเขมจิรา สุชาติพงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงกชมน จันทร์โท

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงกนกพร เพ็ชรทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายกฤตนัย เมืองสง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายก้องภพ พรหมช่วย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงชนิกานต์ มณีโชติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงชลันธร ศรีช่วย

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๔ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงชุติมา ณะแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงณัฎฐิมา ทองโอ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๒
นางสาวณัฐชยา อายุสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงณิชนันท์ พรหมมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงดาวนภา เขตตะเคียน

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงนันทนัช กลับใจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงนิจฉรา เขตตะเคียน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๗
นายนิติกร พราหมเพท

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายปญญพัฒน์ เอียดนุ้ย

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงปาริชาติ บุญศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงปยรัตน์ อินนุรักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงพนาชนก ดวงนำแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี พุ่มช่วย

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงพิมลพรรณ พรหมฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงสิริวรรณ ยกย่อง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงสิริวิมล นิมกาญจนา

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุดทุ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก้วรักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงอรวรา ชัยยิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงอริสา สิทธิยานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๐
นายอัษฎาวุธ พลภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงอารียา ชะตะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๒
นางสาวกนิษฐา อุ่นเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๓
นางสาวกมลชนก สมบูรณ์ชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๔
นางสาวกันต์กนิษฐ์ สงสว่าง

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๕
นางสาวกาญจนา บุญเปยม

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๖
นางสาวจารุวรรณ เสมอภาค

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๗
นางสาวจิตอัปสร ชำนาญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาวชนากานต์ ชูด้วง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๐๙
นางสาวชลธิชา ฤทธิเกษร

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๐
นายณัฐวัตร พุ่มช่วย

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๑
นางสาวณิชกมล ว่องขุก

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๒
นางสาวทิพวรรณ ศรีเพ็ญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๓
นายธนาธร ใสแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๔
นางสาวธมลวรรณ บุญคง

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๕ / ๒๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๕
นางสาวธัญญารัตน์ ทองในแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๖
นางสาวธีรนุช เลิศประสาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๗
นางสาวนภัสสร ดวงมาก

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๘
นางสาวนฤมล ยวนจิตร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๑๙
นางสาวบุณยวีร์ เดชภักดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวปฐมพร รัตนมหาสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๑
นางสาวปญญาพร เชือทอง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๒
นางสาวปยธิดา ศรีจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๓
นางสาวปุณยวีร์ จิตรอักษร

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๔
นายพงศ์พิพัฒน์ บุญมี

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๕
นางสาวพรอุมา เสนาคชวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๖
นางสาวพัชรภรณ์ วุ่นศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๗
นางสาวพัตรพิมล งามปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๘
นางสาวพันทิวา ขวัญสุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๒๙
นางสาวพิมพ์ชนก จุ้ยอยู่

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๐
นางสาวพุทธิดา บริพันธุ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๑
นายภวิพล อินทร์ฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๒
นางสาวภาพิมล เนียมพุ่ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๓
นางสาวภาวิดา ก่อสกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๔
นางสาวมนทกานต์ รอดจบ

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๕
นางสาวมนปริยา ศรีเพ็ญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๖
นางสาวรุ่งอรุณ โบช่วย

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๗
นางสาววิภารัตน์ รัตนแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๘
นางสาวศศิธร ศรีอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๓๙
นางสาวศิโรรัตน์ ทองสอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๐
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๑
นายสนธยา สุริวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๒
นางสาวสิริยากร ศรีสงคราม

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๓
นางสาวสิริวลักษณ์ อินทร์ฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๔
นางสาวสุดธิดา สุดจิตร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๕
นางสาวสุภัชชา แก้วรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๖
นายสุเมธ พลภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๗
นายอธิณัฐ ฝาดซิน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๘
นางสาวอภิสรา ชูชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๔๙
นางสาวอรทัย ไชยสงคราม

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๖ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๐
นายอลงกร ชูเกลียง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๑
นายอัสสุชล เรืองเทพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๒
นางสาวอิสริยาภรณ์ เชือขำ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๓
นางสาวเจตปรียา สุขดำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๔
นางสาวเจนจิรา จิตรอักษร

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๕
นายเดชสิทธิ

์

เทอดสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๖
นางสาวเตชินี ไขศิลป

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๗ นางสาวเบญจมาภรณ์
ไชยภักดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๘
นางสาวเบญญาภา พิรามวิทวัส

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๕๙
นางสาวเลิศลักษณ์ ขนขาว

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๐ นางสาวกฤตติยาภรณ์
ซุ่ยกิม

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๑
นายกฤตเมธ ปาสาเลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๒
นางสาวจรรย์อมล องอาจ

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๓
นายฐิติพงศ์ ปะดุกา

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๔
นางสาวณัฐพร เวชรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๕
นางสาวทิฐินันท์ หัสบงกฏ

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๖
นายธนวัตษ์ แสงหนู

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๗
นางสาวธัญชนก รักเครือ

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๘
นางสาวธัญญลักษณ์ อาสนะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๖๙
นางสาวนนทวรรณ ชัยวิจารณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๐
นางสาวนาฎอนงค์ เพชรฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๑
นางสาวภาพิมล ชูแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๒
นางสาวศิรภัสสร เอียมละม่อม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๓
นางสาวศุภสิริ รัตนกิจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๔
นางสาวสรัญญา ทองมี

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๕
นางสาวสาลินี สุดสาคร

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๖
นางสาวสุรินดา บัวดำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๗
นางสาวชญาดา ปลอดปล้อง

๒๖/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๘
นางศิริวรรณ ขวัญข้าว

๑๕/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนห้วยยอด วัดห้วยยอด  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงทิพอาภา มุสิกะฟอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๐
นางสาวกัลยาณี จูมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๑
นางสาวจิรภรณ์ หนูในนำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๒
นางสาวชนิสรา นวลย่อง

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๓
นายธวัชชัย เพ็ชรสีทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๔
นางสาวนภสร กรุณา

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๗ / ๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๕
นายนันทวัฒน์ จันทร

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๖
นางสาวบัวชมพู ศรีสุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๗
นางสาวปนสุดา ณ สุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๘
นางสาวพัชราวดี ทองชู

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๘๙
นางสาวสุธิดา มีเถือน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๐
นางสาวอมรรัตน์ รอดวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๑
นางสาวกนกวรรณ โททอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๒
นางสาวกษมน ประกอบผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๓
นายกิชศิษฐ์ สมาธิ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๔
นางสาวกิงกาญจน์

่

เรืองกิจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๕
นายคณิศร กาฬกาญจน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๖
นางสาวจารุวรรณ ระวังภัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๗
นางสาวจิดาภา ทองตาล่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๘
นางสาวจุไรวรรณ คงมัยลิก

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๕๙๙
นางสาวชญานิศ ท่าสะบ้า

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๐
นางสาวฐานิกา สมสามาลย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๑
นางสาวฐานิกา แก้วทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๒
นางสาวณัฎฐธิดา บุญถึงจิตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๓
นายธนกฤต นาคีเภท

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๔
นางสาวธนวรรณ หมืนสาว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๕
นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๖
นางสาวนฤมล ชูคช

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๗
นางสาวนิภารัตน์ เพียรดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๘
นางสาวบุศรากร ดำสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๐๙
นายปฐมพงศ์ ธงธวัช

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๐
นางสาวพฤษชาติ อักษร

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๑
นางสาวพาตะวัน เสนาวุฒิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๒
นางสาวพิมพกานต์ พิทักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๓
นายวรวิทย์ วงษ์แก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๔
นางสาววริศรา ชัยชนะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๕
นางสาววิภารัตน์ ราชแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๖
นายศุปกรณ์ แก้ววิเชียร

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๗
นางสาวศุภมาส ก้านจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๘
นายสาธิต ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๑๙
นางสาวสุดารัตน์ โรจน์สุวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๘ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๐
นางสาวอลิษา ปานสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๑
นางสาวกนกวรรณ บำรุงสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๒
นางสาวกัญญาณี ดีมาก

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๓
นางสาวณัฐติกานต์ เพชรมีศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๔
นางสาวธัญรดี สารมาศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๕
นางสาวนริศรา ทองสัมฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๖
นายประชัยทัศน์ หลงขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๗
นางสาวผกามาศ ทองทิพย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๘
นางสาวสมฤทัย ลาโคโชค

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๒๙
นางสาวสรรัตน์ พิพัฒน์ผล

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๐
นางสาวอรกัญญา จันทร์ไชยแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๑
นางสาวอัมพิกา แก้วอุดม

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎา วัดคลองเขาจันทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงกันติชา ทวีรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองร่วง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงดวงจันทร์ แดงเวชงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงธนพร อินทร์จักร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายปริญญา วีระสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงพรรณษา เพชรา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ สมนึก

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงสัณห์สิรี เรืองกิจชู

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงอติกานต์ พักตร์จันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เภอรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายวรเมธ ขาวสร้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงศศิธร ทองตาล่วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงเกตุศินี หัสสุวรรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายไพโรจน์ อินแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๖
นายกรีธศักดิ

์

รอดรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๗
นางภูริยา อารีย์วงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ คล้ายเกล้า

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ

์

นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๔๙
นางสาวพิมพ์ชนก บรรถะ

๒๙/๑๑/๒๔๘๖

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๐
นายวรรณชาติ กังแฮ

๐๗/๐๒/๒๔๘๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๑
นางสาวพรรณวสา บัญถะ

๐๑/๐๖/๒๔๘๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๒
นางสาวชลธิชา คงชาติ

๐๘/๐๖/๒๔๘๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๓
นางสาวชลดา หนูแก้ว

๒๐/๐๘/๒๔๘๗
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๔
นางสาวณัฐณิชา แต้มประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๔๘๗

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๑๙ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๕
นางสาวณัฐชนก ชูเกลียง

้

๒๑/๑๑/๒๔๘๗

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๖
นางสาวณัฐธิดา กลับใหม่

๐๑/๐๑/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๗
นางสาวมณีรัตน์ ทองคำขาว

๐๓/๐๑/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๘
นางสาวชนากานต์ จิตรบุญ

๑๙/๐๑/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๕๙
นางสาวสุธินี เดชอรัญ

๐๖/๐๔/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๐
นายปฏิพล จันทร์พุ่ม

๒๓/๐๕/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๑
นางสาวสุทธิดา แก้วฉาง

๒๑/๐๖/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๒
นายศุภกร พรหมราช

๐๗/๐๙/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๓
นางสาวศิรินทิพย์ คนหาญ

๒๔/๐๙/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๔
นายอติวัติติ

์

คงขำ
๐๓/๑๑/๒๔๘๘

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๕
นางสาวฐิตินันท์ เพ็ชร์ดี

๐๑/๑๒/๒๔๘๘
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๖
นางสาวทิพกฤตา ทองนะ

๒๒/๑๒/๒๔๘๘

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๗
นางสาวจิตราภา สัตถาผล

๑๔/๐๑/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๘
นางสาวอินทิรา ขวัญดำ

๐๘/๐๕/๒๔๘๙
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ นิกรรังสฤษฎิ

์

 

ตง ๕๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงกาญจนา สิทธิชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงวริศรา รองพล

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายวัฒนชัย ชูหอยทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงกชามาศ อินทรวิเศษ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ คีรินทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงกนิษฐา เกิดไก่แก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงกรกฏ ณ นคร

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงกรรณิกา ถนนทิพย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา รัตตะมณี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงกริษฐา ขำวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงกันฤทัย อ่อนรู้ที

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ หอยสังข์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงกุลธิดา ทุมรัตน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายก้องภพ ทองเพียง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายคามิน นาเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายจักรพรรดิ ราชเดิม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขุนทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงชนิกานต์ เทพพูลผล

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายชยานันต์ คงสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงชลธิชา คงอินทร์แก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงชลธิชา จีนประชา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๒๐ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองโอเอียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงฐานิสรา ทิพเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงฐาปนี สิทธิชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงฐิติชญา เกิดผล

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงฐิติมา สิทธิชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายณัฐพล หนูพิชิต

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายณัฐพล เกตุทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายตนุภัทร อ่อนรู้ที

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงทิพาวัลย์ ประสมกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายธนกฤต อ่อนรู้ที

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ มากนคร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อ่อนชืนจิตร

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงธารารัตน์ แก่นจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงธิติมา ขาวงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงนภัสสร ทองแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงนฤภร ดำพอรู้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงนันท์ชญา นาคนุกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงปวีณา อ่อนแท้

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงปญญาพร คงทิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงปณฑิตา ขวัญศรีสุทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ คนเทียง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงปาริชาติ ด้วงศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงพรชิตา สุขะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงพลอยธิดา ทองธีรภาพ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงพัชริดา ประสาน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวสด

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงพัชรี เดชรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงพิยดา ดำแข็ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายพิสิทธิ

์

ศรีไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายพิเชฐชัย สุขศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงพุทธชาด มีณรงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงภัทรวดี หีบเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายภูมินทร์ เซ่งง่าย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ หนุนพล

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงลักษ์ขณา แสงแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๒๑ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายวชิรวิทย์ สุดรอด

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงวนิสา จงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงวรัญญา ชูฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงวิภาวี กิมจ้อง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายวุฒิภัทร แพ่งโยธา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงศรัณยา ทองบัว

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายศรายุธ ชูอ่อน

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงศรุตา ศรีปล้อง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายศุภกร ถินพันธ์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงศุภธวดี กลำศรีทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงสุธาวัลย์ เนียมชูชืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุมิตา ศิริรังษี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายอมรศักดิ

์

เอียดทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงอมราพร แสงเกือ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงอมราวดี จินดาแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญอ่อน

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงอาภัสรา คงเจือ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายอำนาจศักดิ

์

พันธ์พงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงอินทิรา สุขศรีเพ็ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงเกศกนก รอดรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายเนติธร หนูเซ่ง

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บัวลอย

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงเรณุกา แกล้วกล้า

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายเอกลักษณ์ สระทองจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายธเนศ อ่อนแท้

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงนราภรณ์ ไมตรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงปยฉัตร ทับทิม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายวัชรินทร์ ราชเดิม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงศิโรรัตน์ บุญรอด

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วละเอียด

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายสันติชัย สุกรอดรู้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รุ่งแจ้ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงเรวดี วิฬากาล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงโสรญา แท่นทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ฉุ้นย่อง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๒๒ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๐
นางสาวกัลยากร ทิพเศษ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงญาณิศา คชบริรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๒
นายปยะพงศ์ เพ็งพอรู้

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงวรัมพร วุ่นคง

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๔
นางสาววาสนา สุขเสน

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๕
นางสาวศจีภรณ์ บุญรอด

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๖
นางสาวอริยา สิทธิชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๗
นางสาวอังคณา คงกำเหนิด

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๘
นางสาวอินทิรา ดำสี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๖๙
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมดำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังวิเศษ วัดเขาพระวิเศษ  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงตะวันฉาย เพ็ญแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ชูเกลียง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงวาริสา รักพวก

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงวิภาวณี รัตนพงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงศิรดา บัวแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุภาวดี มณีมัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ราชเมืองฝาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชุมพล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงกัณฐิกา จำปาทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงพรนภา เหง้าละคร

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงวิมลพัชร์ วังเงิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๑
นางสาวจณิสตา นพพล

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๒
นางสาวพรนิภา ทองสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๓
นางสาวสิรินิชญ์ จันเรืองศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๔
นางสาวเพ็ญนภา มงชู

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๕
นางสาวเสาวรส กิมบุตร

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๖
นายประภัสสร สุขเสน

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัดเจริญร่มเมือง  

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีปรางค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณมาศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงขวัญตา กาหยี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายญาณพัฒน์ ไกรจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงณัฏฐชา จุ้ยมอด

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงณัฐชา ไชยวัฒน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ไกรจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงณัฐยมล มีสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดตรัง  ๒๓ / ๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงธัญญานุช เพ็ชรสวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงธัญวรัตม์ สู้ณรงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงนัทธ์หทัย ล้วนกาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงปยะฉัตร ชืนมาก

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงผกาแก้ว ชัยณรงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงพรนภัส ชัยแปน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงภัทรียา ภูมิภาค

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายภูตะวัน เพ็ชรรัตน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อาจกูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายสุทธิภัทร ประสิทธิเสริฐ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผลิผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงอิสริยา พุทธเมธา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา พร้อมวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายชัยชนะ เลียงพงษ์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงฐานิดา สงด้วง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงธัญญ์ชนก นุ่นสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายนครินทร์ แท่นบัติ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกันตังพิทยากร
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงณัฐพร หมืนโพธิ

่ ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา วัดโคกยาง  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายฉัตรดนัย มณีรัตนวรกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายพุฒิพงษ์ รักขาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายรัสฤทธิ

์

หนูพรหม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงพัทธมน เจนใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงอังคณา นาเกลือ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงฉัตรสุดา แซ่ลิม

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี ย่านซือ

่

 

ตง ๕๕๕๙/๐๘๑๙
นางสาววิภาพร บริมาตุ ๘/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๐
นายจิตรกร เกลียงทอง

้

๑๔/๕/๒๕๔๑
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๑
นางสาวมัลชกา ทองมา

๒๑/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๒
นางสาวชนิกานต์ สังข์ช่วย ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๓
นายศรุต สมุทรสาร

๓๑/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนวิเชียรมาตุ กะพังสุรินทร์  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๔
นางสาวนำทิพย์ ศรีงาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๕
นายปรเมษฐ นุ่นชูผล

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๖
นางสาวปวันรัตน์ คีรีรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๗
นางสาวพรทิพย์ รักษ์เมือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๘
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ตง ๕๕๕๙/๐๘๒๙ นายสิทธินนท์ อ่อนสนิท ๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๓๐ นางสาวสุดารัตน์ เมืองมีศรี ๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๓๑ นางสาวสโรชา สุดาทิพย์ ๑๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๓๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ผกาแก้ว ๑๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

ตง ๕๕๕๙/๐๘๓๓ นางสาวเสาวลักษณ์ เอียดทอง ๒๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา วัดสวน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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