
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๘,๗๐๐ คน ขาดสอบ ๓,๕๑๐ คน คงสอบ ๑๕,๑๙๐ คน สอบได้ ๙,๙๑๘ คน สอบตก ๕,๒๗๒ คน (๖๕.๒๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายปฏิภาณ โพธิทิพย์

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ลัทธิพรหม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายอนัญลักษณ์ คงรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายจิรพิพรรธ ภาษี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายเตชินท์ รัฐแฉล้ม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายพรเทพ คุ้มปน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายพิรพัฒน์ จงกลพืช

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายวีระชัย วัฒนะจำนงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงฐิติวรดา สังข์ฝาย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงปภารัศมี อำลอย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงปาริฉัตร จุติผล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสาธิตา สุขแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงสายธาร ชุมขุน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๔ เด็กชายกฤษณ์ตญานันต์

เหมคุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายพงศ์ภวัฒน์ อักษรสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงพัชรี ด่านศรีสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวิภวานี ชูสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงศศินา ภูมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงศิจารุกร สักคุณา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายรักศักดิ

์

สุขุมทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายศิริชัย นาคะนนท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายสรวิชญ์ วายุเวช

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงปูชณีย์ กิจสุวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงวธิดา พานิช

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงวรรณิสา สายแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงวัชรีภรณ์ สิทธิรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายพันธกร พิณนุมาศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายภูมิรพี ศตะรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๒๙
นายฐิติพันธ์ สิงหโกวินท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายวงศ์เมธี สุวรรณอักษร

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายศุภณัฐ สมบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงแพรวา ทองรักษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงเมวิณี บุญอมร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายวันชนะ สูตรกาญจน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนนุพงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงปยะพร เดชทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงพรลภัส เพิงรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงมาริษา เจริญกิจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุฑารัตน์ อินทร์จันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงไอริณ ครุฑจ้อน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายอภิชาติ คชพลาย

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงวิลาสินี วิชัยดิษฐ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายณัฐพล วรรณสุทธะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงณัฐนารี จินตนาวรารักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๕
นางสาวนัสรีน โต๊ะโดบ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ คชรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายกิตติพงศ์ อรุณจิตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๘
นางสาวกัลยกร พัดทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายปยะวัฒน์ คงตุก

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๐
นางสาวเสาวณีย์ แสงณรงค์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๑
นายประวิทย์ สุวรรณรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายปริพัฒน์ เปยสี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายสุทธิพงศ์ สุรษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายกันตณพ ไชยพหล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายภัทรวุฒิ เมฆพยัพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๖
นายภูริทัต หิรัญจุติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายวิรุต มุคุระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายศุภโชค คงอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๕๙
นางสาววรรณา แก้วสาระ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายจักรพันธ์ จิรัญเวทย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

ไชยคช
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๒
นายพิชิตพงศ์ ชนะกาญจน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๓
นายภาณุพงศ์ ธรรมสูนย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายวีรพล เพ็งจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงเนตรดาว บุญช่วย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายเจษฎา เยียมกร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีศิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายณัฐภัทร อมประนาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธีรภัทร มัทพงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายภานุวัฒน์ พราหมญ์พูล

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงนภสร พงธิพันธุ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาวบุญเสริม จันทร์ศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายเรวัตต์ สุทธิมาศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงปริยาภรณ์ สุนนนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๖
นางสาววรินทิรา หนูแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๗
นายศิกขรินทร์ อุดม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๘
นายรัตติพงศ์ วุฒิศิริวัฒนกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๗๙
นางสาวนริศา แสงแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๐
นางสาวฟาเรีย วิศาลทรง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวกนกพร พิศเพลิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาวกิตติยา นุ่นคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวแคทลียา วงษ์วานิช

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๔
นายธีรภัทร จำปาทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๕
นายจักรกฤษณ์ แซ่มุย

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๖
นายวิทญา ศรีทองปลอด

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๗
นายภิรวัฒ แทนบุญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวบุญสิตา แก้วมีศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวสุพรรษา มุสิกธรรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวจิตตมาส บุญสาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงถิรพร ฉิมสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายไชยวัฒน์ ขุนราช

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงวรรณวิษา สุวรรณรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายพงศ์ศิริ บุญเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายกฤษดา หนูจร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายกิตติพศ เฉลียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายชัยชาญ โชติช่วง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายธนวิชญ์ ชูสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายธีรภัทร์ นิชานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายนพปฎล ประสาน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายพัชรพล รักษ์บางบูรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายพิชรพงศ์ หนูสมจิตต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายวรสิทธิ

์

สุทธิมาศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายวีระพัฒน์ ติยะพัธุ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายสุรเดช ภาควารี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายอัมรินทร์ การะเวช

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกนกพร ศรีจำรัส

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทรโชตะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทวีบุรุษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงกิตติมา พงศ์พรหม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงชลลดา นวารี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงณัฐฑินันท์ กระนิระพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงทิพย์เกษร หงษ์ทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงปริยากร จันทสุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงผกาภร คำไสย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงแพรพิไล สร้อยทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงรุ้งราวรรณ เขนย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงวลิดา โลกพิบาล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงศรัญญา สกุลสวัสดิพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงอรปรียา จิตรามาต

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายโกมล พรมเมฆ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายจักรรินทร์ เพชร์นิล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายจุลจักร มาศสำเภา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยชาติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายวรรณชัย ฤกษ์พจนี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายสรรเพชร พรหมทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายสรวิชญ์ แสงวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายสิทธิโชค สุขสบาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายอนุพงษ์ ประเสริฐกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงกรกนก มีแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงคีตภัทร ชูวาที

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงชนิกานต์ เจริญคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงธันยาภรณ์ เพ็กทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงธีราลักษณ์ หนูสุด

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงปยะธิดา เชาวนะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงพลอยขวัญ บุตรงาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงเพชรธิดา ยอดสุรางค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงเพชรนภา ยอดสุรางค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงวิกานดา ทิพย์รัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงสันต์ฤทัย ทับจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงสุภาพร นาคร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงเสาวณีย์ สายเพอ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอรอุมา จิตต์มโน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงอัติยา มันจินดา

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายธนากร มุสิกพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายกฤษณะ พรหมเดชะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายคฑาวุฒิ ประดับ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายธวัชชัย โชครักษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายนันธกะ โชติศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายปพน เตียเพชร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายภานุศักดิ

์

ชูแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายวรวุฒิ วุฒิจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายวิโรจน์ คชายนต์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายสุภเชฏฐ์ แซ่ภู่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงเกวลิน เพชรพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพ็ชรรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงเจสสิกา ดิออน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงชุลีกร ชะละจิตต์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงณัฐวรา เขียงเสน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงณิชาวรรณ ศรีใหม่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงดารุณี ชิณโรจน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงปริสรา ศรีจำรัส

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงภาพัชร อุตมะพงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงเมยาวี อนุรักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ไกกรรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงวนัสนัน ทองสงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงวิภาวดี เยียมกร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงวิลาสินี ปรีชา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงศิรภัสสร อ่อนเพชรคง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงสุมลญา สินธุพาชี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายกิติพงศ์ ศรีสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายกิตติพศ โลกถวิล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายณพัฒน์ เถาอัน

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

ช่วยด้วง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายธราดล กัลยา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายนันทวุฒิ นาวารี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายปรเมศว์ เกตุพะเนิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายพรชัย หนุ่มนา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายไพรัตน์ มากมารศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงกิตติภรณ์ มาลารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงเกศกนก พรหมทองแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงจิดาภา ไตรสุวรรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชญานี แสนเสนาะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงชมพูนุท ยิงนคร

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงณัฐสรณ์ แซ่ด่าน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงนันท์นภัส พุ่มพันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงนันธิดา ทรงเลิส

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงบุณยานุช จันทร์แก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีธรรมรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เชิญทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงวณิดา พรมชัยศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงวาสิณี อำมาตย์เอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงศิริประภา แก้วภราดัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงศิริมล อารมย์แก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงศุภสุตา มีสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายเจษฏางค์ ทุมรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชรทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายธนาวินท์ หนูคง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายวรวิทย์ สุขเสน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายวัชระ ลิมสหกุล

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายวิศิษฐ์ ศิริพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายสิรวิชญ์ บุปผาคร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

ทิพย์บุญผล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงกัลยาณี ชูศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงชนิดา พูลแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายณัฐธยาน์ รัตนะรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงณัฐนารี นาวารี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงดารณี ศิริพรัม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ สุวรรณชล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงเนตรนภา จิรัฐตระกูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงบุษยมาศ เรืองทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปยนันท์ ปญจเภรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงปยะดา แซ่เตียว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา กัณหวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงวรรณพร เจษฎารมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ อมรพล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุทธิดา เจริญผล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงอรวรรณ ราชกิจชอบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายชนาวีร์ กระจ่างโลก

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายฑิฒิณัฎฐ นิจธรรม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายณัฐภาส รัตนะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธนรัฐ ไชยประจง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ อักษรรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายราเมศวร์ วิชัยวงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายสราวุฒิ สุวรรณฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายสัญญา จันทร์คล้าย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายสายัณห์ จันทร์คล้าย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายอัครเดช เยียงกุลเชาว์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกรรณธิดา ศักดิมาส

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ชฎาการณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงชุติมา จันทรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เจติยาวุฒิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฐวรี เขียวเสน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงตรีรัตน์ อุบล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุปการแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงปนัดดา รอดสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงปากีรนันท์ ทับเกลียง

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปารดา ธานีรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเกิด

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ มาลาเวช

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงวัณวรี พรหมมัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงศุทธิณี เพชรมุณี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเวช

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงสุธาศินี นาคา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายคุณานนท์ ยาติพัฒ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายชินกฤต แก้วชืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายฐิติกร เคียมขาว

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายณรงค์ชัย สุขสำราญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คงอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายธีรภัทร สังทรัพย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายพรเทพ เรืองอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายประเสริฐ เจ๊ะละหวัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายปยะวัฒน์ ทองวิจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายวงศธร จิตวิรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายศักรินทร์ นามนก

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายเสราวิทย์ พิชัยวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยานพะโยม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงกชกร สมฤดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงเกตุกนก สังเวียน

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงจุฑามาศ อโนมาศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงชลิตา อรัญรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงธิดาทิพย์ บัวมณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงธิดารักษ์ สุวรรณแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ มงคลเพ็ชร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๗ เด็กหญิงนันทกาญจน์
ทองรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงปาริชาติ บุญโสภาศ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงมาริษา ภูมี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงศุภนาถ แซ่ลิม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงสัณห์สิรี ครองหินลาด

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงสุนิสา วิลาลัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงปาณตะวัน ศรีอุทัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงธิดาพร โพธิศรี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงสุรีย์พร พิศแลงาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายปยะกรณ์ รอดแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงกีรติกา ชูฟอง

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปยสี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ รัตนพงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงทิพย์ธิดา ชุมชวด

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงลลิดา นามโชติ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงปนิสา สุวรรณรักษา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายกล้าหาญ นาทองคำ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงชยาภา พ้องงูเหลือม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายภูวิศ แซ่แต้

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายกิตติธร นิยมเดชา

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงปริยากร กังหันทิพย์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ นุริตะมนต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ โชติพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงณัฐพร เกือเสน

้

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขมณี

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายณัชดนัย ปลอดชูแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายอนุศิษฎ์ ขาวหมดจด

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงเอมจิรา เจริญปญญากิจ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงปุยพร ลัษณโณสุรางค์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ คงอินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ผลชัย

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายอัครชัย เดชารัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ทองใบ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายพศกฤษณ์ ผลหิรัญ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายจตุรงค์ ภาสภักดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายนันทวัช โต๊ะเหม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายสุริเยนต์ สงวนเชาว์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายชนสรณ์ วาระเพียง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายกรวริชญ์ บวรกิจเดชา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายฐิตเศรษฐ์ เทพจิตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ พัดทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายศิรดนัย คงรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายกรกฎ คงวารี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงนัฐนรี สังข์ทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายศักรินทร์ ชูเกือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายสรรเสริญ มูลปญโญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายศรรักษ์ จันทรวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายภูมิพงษ์ หนูตะพงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายเขตฐ์ตะวัน เลขา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายสมปรารถนา เหมทานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายอริญชัย เดชารัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

คาวินธร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายภาณุพงศ์ สุขวัน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงมุกอันดา วิลาศลักษณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงพรพิมล สุทธิญาน

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ ขวัญมณี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอภิญญา ธรรมชาติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไสยวงศ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมันถนอม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยสังทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยรักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงวิรัชญา จันทร์เสวต

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงรสิกา อิศรเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงปราวี โชติมณี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงนริศา คุณขยัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายสราวุฒิ จิตต์เพ็ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายกฤษฎิ

์

วงศ์อนุ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายกีรวิชญ์ เวียงแสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายอิศรศักดิ

์

แก้วไทย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ ดำมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงกุสุมา ชายคีรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงปาริดา จันทร์มาศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปนแก้ว บุญอมร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา ชายคีรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงอรอุมา พาชีรัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายปยวัฒน์ธนา บุญมาก

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายวัชรพล บัวยะฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายจุลจักร รักประสงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงปยะมาศ บุญเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงธมลวรรณ บัวทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายณชานนท์ จุลแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายสุนิทัตน์ ดาวโด่ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายสิทธิพร นกแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

บุตรสีแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายฑามรวุฒิ บุญต่อ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายนัฐภูมิ พิศแลงาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายทีระโชติ นนทะเสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงนุรลัยนา แยงกุลเชา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงฉายมณี มีสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กำแพงแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงวริญญา ชมเช้า

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอังคณา ชูโลก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงมนัดดา มานพศิลป

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงหทัยชนก ศรีอุฬาร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๑
นางสาวณัฏฐกานต์ แวววันจิตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุนิสา ตลึงจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กาญจนะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายถิรวัฒน์ แสนบูราณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ห้วยลึก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายณัฐชนน ศรีวารินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายชุติพันธ์ ไชยโย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธนกร รัสมะโน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายภูวสันต์ ขวัญสงค์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายชยากร หอยสังข์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายสิรภพ รัสมะโน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายกันต์กวี กำเนิดมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายศุภณัฐ แก้วนาบอน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงทิพย์นที สายมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ฤทธิรงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีวิจิตต์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุภัชญา เกตุกำพล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงจิรนุช ตรีสินธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงสุภัสสรา สมพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงกนิษฐา ณ นุวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงปนฤทัย บุญอมร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงศิริธรณ์ ไชยรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์เกษร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา หนูรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอภิสรา ชัยสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวัชฎาภรณ์ โมกศึก

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงเสาวรัตน์ ออนสา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงกัญทรียา คำวิจิตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิทิพย์

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงชนม์ชนก จันทร์รงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณัฐฑพล กูลภักดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพิทยุตม์ กราพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายธนากรณ์ ด้วงแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายธัญชนิต สุคนธามาศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายวุฒธิชัย รักษาพรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนฤเบศ หูไทสงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายรงฤทธิ

์

คุ่ยคุ้ย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายกฤษณะ ขมุนจิตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงจิรวรรณ์ เดชเดโช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงเบญญาภา เกตุสมบัติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงกนกพร สายควรเกย

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงปุษยา ชลบุตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ขุนไชยการ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ พาลุกา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงพรรณิกา สุวรรณ์อาส

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายวีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายณัชพล สำเภาทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายรัตน์ฐยุทธ อร่ามศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายก้องนเรนทร์ การิกาญจน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงลินลาวดี ไกลถิน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงศันสนีย์ ศรีเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงพิชยา บุรินทร์โกษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงวาสนา สุวรรณ์อาส

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงกุสุมา ขุนยาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๕ เด็กหญิงพิชญ์ชยาภัคร
ทองไชย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายกิตติ ดวงปญญา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายนิติธร เกือชู

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายสรวิศ ศิริพงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงพิมพ์ใจ องอาจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีทวี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงกุลธิดา ชนะพล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงอริศรา ยอดนารี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงพิชญธิดา แดงงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายศิวนัตร์ คูลิเอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายนนทนันท์ พลสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงณัฐชภรณ์ นิจนารถ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ชูช่วง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงสรัลภรณ์ หัสภาค

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงสุคนธวา เขียวจีน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ยันตะศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงอัจจิมา อ่อนภักดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงกัณฑนา ซ่อมยุ้น

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ไชยชาญยุทธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายอภิวิชญ์ คมสัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ กลสามัญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หอมหวล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายทักษ์ดนัย นิยมทรัพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายธนภัทร เกษร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงเพชรไพลิน ยอดมณีย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
มากทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงชนัญชิดา ชูยงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงศศินา ศรีเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงณัฐชยา มฤคี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงเพชรฏา จันทร์ภักดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงอภัสรา มันคง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายสราวุฒ อนันตพืช

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงภัทรวดี พัฒภูมิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงชญตว์ ราชกิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงเมธาวดี เอกบุตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงชลธิชา แก้วขาว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงณีระภัทร วงศ์โถง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายกิตติธัช โพธิวิมาศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงภัทราพร หยู่ทิพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงนพนันท์ วรธรรมาทิพย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ ริวรรณพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายเจริญชัย แสงอรุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายเจตน์สฤตฎิ

์

ชูเมือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงกนกพร อร่ามศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงปามิกา ศรีโมรา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐธัญ รติกุลธนทรัพย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงวรางคณา จันสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายณัฐพงศ์ จิวบุญชู

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายพายุ เพ็ชรสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงอารียา คงสำราญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายวชิรวิทย์ จิตรวิรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศักดิธานี

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจกระจ่าง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายฐิตินันท์ กลินเมือง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงทราภรณ์ หนูแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายพิษณุ แกล้วทนง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายอชิรวัฒน์ บุตรวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

เพ็ชปรางค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงอุดมพร รัตนราช

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงรัตติภรณ์ พิมพกาญจน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายกรวิชญ์ เกือเกตุ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายนิทิพัฒน์ สุวรรณแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงพิชญา คุปตะธรรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงณัฏฐมณ ลิมพงศ์วรากร

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายปกฉัตร เชือชมสุข

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายผดุงศักดิ

์

พิรุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายอิทธภัทร์ ณะสุวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวดทอง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๒
นายณัฐวุฒิ เพชรชู

๑๙/๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๓
นายวชิระ สถาพร

๒๐/๘/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๔
นายนาวิน นาควานิช

๑๙/๒/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๕
นายวิทวัฒน์ สระทอง ๘/๘/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๖
นายวีรยุทธ ประดับ ๙/๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๗
นายเกรียงไกร เมืองอินทร์

๓๐/๖/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๘
นายอภิชาต รู้แจ้ง

๒๘/๙/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๘๙
นายจรูญ จ่าโอษฐ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๐
นายพิชัย โพธิเย็น

์

๑๒/๘/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๑
นายฤทธิชัย แสงโชค

๒๕/๒/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๒
นายศุภกิจ ขาวเกือ

้

๔/๙/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๓
นายสุภากร อังคนาวิสูตร

๕/๑๐/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๔
นายอุรุพงษ์ สวัสดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๕
นายปยะ กานสันติ

๒๒/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๖
นายหัสชัย อินแก้ว

๑๐/๕/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๗
นายอรรถวุฒิ สุขแต้ม

๓๐/๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๘
นายจรุวัฒน์ พูลกลับ

๑๘/๙/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๔๙๙
นายสรวุฒิ สุทธิพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๐
นายสัญญา วีระพงษ์ ๕/๗/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๑
นายไกรรัตน์ เพชรเศษฐ์ ๘/๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๒
นายประภาส ชักแสง

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๓
นายพัชรภูมิ ชูลำภู ๖/๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๔
นายสถาพร ละวังวงศ์

๒๖/๓/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๕
นายวันชนะ อ่อนเกตุพล

๒๓/๒/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๖
นายจตุพร ผลกลำ

๑๐/๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๗
นายพิริยะ สุดประเสริฐ

๑๒/๔/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๘
นายอนุรักษ์ นิมหนู

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๐๙
นายอดิศักดิ

์

ศรีดามา ๕/๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๐
นายอรรถพล โมรากุล

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๑
นายธวัช จริงจิตร ๔/๓/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๒
นายเจริญพงศ์ ชัยฤกษ์

๑๐/๕/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๓
นายกฤษณะ ทองอ่อน

๒๕/๔/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๔
นายอุเทน ศิริภาพ

๑๒/๕/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๕
นายจักรพันธ์ ราชประดิษฐ์

๑๗/๗/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๖
นายศักดิณรินทร์

์

กลินทิพย์ขจร

่

๒๘/๗/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๗
นายพิศาล ศรีวรเดชไพศาล ๒๐/๕/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๘
นายวิศาล มณีโชติ

๑๔/๕/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๑๙
นายอภิเดช เทียมจันทร์ ๙/๗/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๐
นายนิรุต ณ เพขรวิจารณ์

๒๙/๖/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๑
นายภานุพงศ์ แซ่เตียว

๑๒/๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๒
นายอภิสิทธิ

์

สุริยะโชติ
๑๗/๕/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๓
นายไกรวุฒิ ชูหะมาศ

๑๒/๓/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๔
นายพุทธิพงศ์ สุขแต้ม ๘/๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๕
นายวรวิทย์ คลังวิทย์

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๖
นายพรศักดิ

์

คงทองจันทร์ ๘/๙/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๗
นายจิรายุ อ๋องสุทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๘
นายเจษฎา ขาวเขียว

๒๑/๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๒๙
นายเศียร วรรณมาศ

๒๘/๕/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๐
นายวีรยุทธ เหล็กเพชร

๒๗/๔/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๑
นายณัฐพล คนสุภาพ

๒๖/๗/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๒
นายนฤดล สุวรรณรัตน์

๒๔/๙/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๓
นายสมบุญ ชอบพจน์

๒๓/๘/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๔
นายอุกชัย ช่วยมันคง

่

๑๐/๙/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๕
นายเดโช ทัศติวงศ์

๒๖/๕/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๖
นายสหะชัย เปยแดง

๑๖/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๗
นายอมรเทพ พูลพิพัฒน์

๕/๑๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๘
นายปยะพันธ์ เหล็กเพชร

๒๖/๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๓๙
นายสุรเชษฐ์ จันทร์คล้าย ๔/๓/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๐
นายสมเกียรติ แซ่ลิม

้

๒๒/๔/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายฐีรวัฒน์ คีรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายธีรวัฒน์ เนาวาสน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ เมืองประเสริฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกานต์ติมา หนูทองแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงเกตุกนก ผ่องใส

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงขัตติยา สุตระ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงชรันภรณ์ อัศดรกาญจน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงญาดา เพ็ชรเกลียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงญาณิศา เพ็ชรเกลียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงณัชชา พริกบุญจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ยิมเจ้ย

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงภัทรธิดา รักขกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงวรัทยา เชาวนะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงโศรมณฑ์ อินนุพัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงสุภัสสรา คลิงคล้าย

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายเขมราช หาญรินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายนันทพัฒน์ อินทรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายหาญกล้า โพธิรัชต์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงเกวลิน หะรินสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงทัศนันท์ ชูบุตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไชยพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงวณัฎชญา วุฒิบาล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงวิไลพร เผือกภูมิ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสรินยา มโหรสพ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอรพิน มุ่ย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอริษา พรมแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายสุภวัทน์ พรหมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายอติวัณณ์ นวลจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนันธิดา เงินวงค์นัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงปยธิดา เดชวัตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพรพิมล เรืองสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงภรฑาทิพย์ ทองพูน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สายคงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุภัทรา โกมล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุรดา ชูกลิน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ ถือทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายกันตชาติ น้อยเต็ม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายจักราวุธ ขาวนวน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายไตรภพ เมฆแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายธนาพล เมืองแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายธารารักษ์ พรหมวิหาร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวิรุฬห์ คงแปน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มณีชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกุลนันท์ เพชรา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๒๘๔

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงตรีกาญจน์ ขุนตะเพิง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงธมลวรรณ คำแปน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงเบญจพร คุณลชล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงรัฐวดี มีสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงรัศมี นนทสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงสิรินทิพย์ หัสภาค

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสุนันทา มาศแสวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงสุภัสสร ชีวเจริญทรัพย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงอรพรรณ บุญล้อม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงอาภัสรา แปนแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงอิงออน สงขาว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายชวัลวิทย์ บำเพ็ญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายณัฐกฤษ บุญวิบูลย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีระบาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายธีระชาติ แย้มศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายนครินทร์ ภูมิระเบียบ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายพีรวิชญ์ ภูมิลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายสุทธิภัทร รัตนวิก

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขหนู

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ญาติรักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงจันทกานต์ พันธรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัฐสุดา พลูกาญจน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงธนันทา อินเกลียง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงนริศรา นิยมวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงแพรพิไล อักษรทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธนากร ประสานสงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงวรรณิดา นราภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายธเนศร์ จรรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมวิหาร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายศุภกฤธิ

์

พุ่มพร้อมจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงนภัส ทองสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายวรกานต์ บุญฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายสรศักดิ

์

นิตย์ไสว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายธนาเสฎฐ์ ระเบียบโอฐ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายนันทวัฒน์ แซ่ฮัน

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายพรพรหม อุไรรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายศุภกร พันจินา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงรัตติกาล พูลชนะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายฐิติพัทธ์ กระสิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๕
นายปณวัฒน์ โอพัง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๖
นายกฤชณัท จีนโดน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๗
นางสาวพัณณิตา บรมสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๘
นางสาววิลาวัลย์ รมณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๒๙
นางสาวศิริลักษณ์ รัตนพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๐
นางสาวสุภาพร หนูจีน

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๑
นางสาวชุติมา แสงอรุณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๒
นางสาวณัฐริฌา สุธาโพชน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๓
นางสาวทิตติยา มูณีย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๔
นายเจษฎา บุญลือแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๕
นางสาวปฐมาวดี รามพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๖
นางสาวภัทฌา ศรีนาค

๒๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๗
นางสาวปณวรรณ เวชนุสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๘
นางสาวอลิยา ชัยฉิม

๐๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๓๙
นายเอกณัฐ อัตรา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๐
นางสาวศุภลักษณ์ รัตนอนุ

๒๐/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๑
นางสาวศุภฤกษ์ รัตน์อนุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๒
นางสาวนภัสสร สืบสาย

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๓
นายฟาอิด เจ๊ะระวง

๒๙/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๔
นายณัฐพงศ์ เลิศสุวรรณเสรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๕
นางสาวชัชชญา ชุมมะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๖
นายภานุวิชญ์ จันทร์นาค

๐๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๗
นางสาวณัฐมล อุปฐาก

๐๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๘
นายสันติภาพ พืชนุกูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงชลดา ธิวันดา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเชิด

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงหัธญาพร กาญชนะ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายกนกพล การะเวช

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายธนพัฒน์ รัตนสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายรัฐภูมิ บุญเชิด

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายพิพัฒน์ คเชนทรภักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงบัณฑวรรณ รินรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายธีระศักดิ

์

นพกร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ จันทรศร

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายฐานิต เพ็ชรเตือน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายชยณัฐ วงศ์พรต

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายภากร วรรณรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงเพ็ญฤดี กันดำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายณัฐภัทร เกตุแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตวนกูพงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายภานุมาศ เพ็งแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายนันทวุฒิ คงสัมมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงนิชาฎา จินกระวี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายศุภนัฐ ชลถาวร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวรัญญา เจนจริง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายพีรณัฐ ชำนาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายพุทธิพล ไชยกายุทธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายฎิรานนท์ บุตรเฉวก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงหยาดฟา คล้ายกรด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายภานุเดช เรืองรุก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายนพฤทธิ

์

ฤทธิมาศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายณัชพล พนาลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสิรามล สุขพันธุ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ชูพระรส

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงปณุดา จินดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายนที เอียดดำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงสุมลฑา ตรึกตรอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายอัฐวุฒิ ณ วรรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายอรรถนนท์ ยุทธไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายเอกราช ปยะเดช

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายศิริวัฒน์ พลพยัค

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงพรนภา ชนะชล

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงพิมญดา พวงชน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธันวา วงศ์ภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายเชาววัฒน์ ดวงจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายอนุวัฒน์ ขนุนอ่อน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายจารุวัฒน์ กาละ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายจักรพันธ์ ศักดิศรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายธรรมรงค์ ชักแสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายสราวุฒิ นินทจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายอภิวิชญ์ บรรจงรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายธีรเดช ไชยโรจน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายพีรพล สกุลวรภัทร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ รักษาศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายณัฐวัตร สุทธะระ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายการัณย์ บุตรดำรงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงไอลดา ชนะชล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ เจริญรักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงนริศรา จุติผล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพิมพร สุวรรณพิวัฒน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงสิริยากร ชูศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงอรนรินทร์ ไชยสาท

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายศิรภพ รัตนเพ็ชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ผิวผ่อง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายศุภโชค ไชยผดุง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายกล้าณรงค์ รัตนโน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

คงทองคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธีรภัทร ไชยพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกาญจนา ใบสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงศิรินาฏ จันทร์แก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงอนิษา โอฬาร์กิจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๗
62หฤทัย เกิดทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายพรเทพ นาคละไม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๑๙
นางสาวอุไรรัตน์ ชีพเจริญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงนันทิยา พงศ์พรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายอนันต์ ถาวระ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายศิริพงศ์ ไชยบุญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๓
นายอภิพล เชียวชล

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๔
นางสาววิเสาวลัย ขวดแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๕
นางสาวมนต์ธิชา เด็ดดวง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายเจษรินทร์ เวชผสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๗
นางสาวสุรนันท์ กาญจนะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๘
นางสาวธิดารัตน์ แสงมณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จุลเรือง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๐
นางสาววรรณธิวา กาลิกา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๑
นายศิขริน ชะณู

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๒
นายธิชานนท์ ไชยจิตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ท้าวราษฎร์  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๓
นายครรชิต ภูมาวงค์ ๔/๕/๒๕๒๗ วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๔
นางสาวสุมาลี ขันเพ็ชร์ ๘/๗/๒๕๑๔ วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๕
นางสารภี เจริญเฉลิมศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๑๓

วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๖
นางอารี มีแถม

๒๗/๑๑/๒๕๑๑

วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๗
นางสาวอำไพ รอดเหลือม

่

๒๗/๕/๒๕๐๗
วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๘
นางกิมเอก

้

วรรณพฤกษ์
๓/๑๑/๒๕๐๕

วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๓๙
นางดุสิต นามโชติ

๑๖/๕/๒๕๐๖
วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๐
นางปรุดา อินทรสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๐๕

วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๑
นางอารีย์ ขุนนัดเชียร ๑๐/๒/๒๕๐๕ วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๒
นางมีสุข หนูเกตุ

๒๐/๕/๒๔๙๙
วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๓
นายปฏิภาณ เพชรพรหม

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๔
นายศรราม สินอยู่

๓๑/๘/๒๕๔๒
วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๕
นายทะนงศักดิ

์

สงวนที

่

๒๓/๙/๒๕๓๕
วัดสระเรียง สระเรียง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๖
นายวิษณุ ปราศทุกข์

๐๙/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๗
นายอภิชาติ วรินทรา

๒๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๘
นายวสันต์ เปยมสูงเนิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๔๙
นายสราวุฒิ แปนปน

๐๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๐
นายจีรสักดิ

์

คงสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๑
นายหัตชัย จันทรสิลา

๐๙/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๒
นายนิพิฐร์ แซ่ลิม

่

๐๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๓
นายนฤเดช เล็กพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๔
นายวรพงศ์ สุขสังข์

๐๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๕
นายชนาธิป ยงเยืองกง

้

๑๕/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๖
นายพิรุณ พุ่มทานนท์

๓๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๗
นายถนอมศักดิ

์

มากชุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๘
นายไพรินทร์ บุญเพชร

๑๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๕๙
นายธนพล ดีหนู

๐๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๐
นายบริพัฒน์ ถาวร

๒๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๑
นายประยูร สงวนพร้อม

๒๔/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๒
นายสุภาพ ช่วยชู

๑๘/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๓
นายนราทร ทับเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๔
นายฉัตรชัย จงจิตร

๐๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๕
นายพันธ์เทพ ฤททาธร

๒๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๖
นายเอกชัย จินดานิล

๐๑/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๗
นายอนันต์ ไพรพฤกษ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๘
นายวรพงษ์ คงอ่วม

๐๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๖๙
นายสมเกียรติ สามแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๐
นายกฤษณพงษ์ นพคุณ

๒๗/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๑
นายอัศธิชัย หนูเสริฐ

๑๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๒
นายชนากร รับไทรทอง

๒๑/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๓
นายปรีชา อุตระนะ

๐๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๔
นายจักรพงค์ ขาวนุ้ย

๑๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๕
นายคณิน จันทร์แก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๖
นายธีรวัช นาพนัง

๐๑/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๗
นายสายชล ช่วยสงค์

๑๖/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๘
นายธิตินัย กรแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๗๙
นายกฤษดา ข่วยรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๐
นายภานุวัฒน์ จรประดิษฐ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๑
นายกิตติพงษ์ เยิดยิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๒
นายนที แขนำแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๓
นายไกรสิษฌ์ พลไกร

๑๔/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๔
นายพรชัย เจริญขุน

๒๕/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๕
นายอาธร ชัยยัง

๑๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๖
นายธวัช แซ่ลิม

้

๐๓/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๗
นายไฟรัตน์ รัตนเสรี

๒๐/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๘
นายสิทธิศักดิ

์

ซุ่นแซ่ล้อ

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๘๙
นางสาวอิศสรียา ประดิษฐ์แท่น

๓๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๐
นางสาวภิยะดา กัญกาญจนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๑
นางสาวมลิวัลย์ กาญจนโรจน์

๒๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๒
นางสาวอาธยา จันทร์แก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๓
นางสาวชลธิชา แท้เทียง

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๔
นางสาววรรณพร ซังเพชรแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๕
นางสาวตวงทิพย์ ทิพย์วรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๖
นางสาวชะอ้อน กาจินรัม

๐๓/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๗
นางสาวเกตุวดี ศรีทองมาศ

๑๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๘
นางสาวจันทร์ทิมา ทองน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๗๙๙
นางสาววัชรี บัวทองคำ

๒๖/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๐
นางสาวสุภาวดี ชุมสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๑
นางสาวปราณี อาบรำ

๑๙/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๒
นางสาววรรณดี รืนขึม

่

๐๑/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๓
นางสาววรรณดี สงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๔
นางสาววรรณี ใสแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๕
นางสาวปวัณรัตน์ บุญชวนบจิต

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๖
นางสาววิริยา กองแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๗
นางสาวนิธิยา รัตนพิบูลย์

๐๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๘
นางสาวจริยา เพ็งสกุล

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๐๙
นางสาวพรทิพย์ หมวดพล

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๐
นางสาวจิราวรรณ ทองคำ

๒๙/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๑
นางสาวสุภาภรณ์ ไทยปาน

๑๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๒
นางสาวยุวธิดา สุขเกิด

๑๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๓
นางสาวสุธาทิพย์ จะรา

๐๖/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๔
นางสาววรรณี บุญทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๕
นางสาวสวนิต ละม้าย

๑๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายภัทรพล เมืองงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ ลับแสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายปณวัตร จันทร์ทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายธนกฤต ช่อผูก

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายรุ่งคุณ ปาไม้ทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายภูรินทร์ รัตนพงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายธรรมยุทธ กุลเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายณัฐพงศ์ บิลโต๊ะหมุด

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ชูช่วย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายมุสตอฟา ดีมาดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๖ เด็กหญิงบัณฑรวรรณ
นาคเนนัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กาลคลอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงเกวลิน คงมี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงณัฐชา พรหมสร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๒๘๔
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นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายอัศวิน แก้วปลายคลอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายศุภกร ศรจอนกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายวรินทร ถือพุทธ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอธิปรัชญ์ สุขห่อ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายสุภเวช แก้วเจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายศิวกร สุขกลับ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายหริชาญ ปานมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายหลักเขตต์ อ่องสุภารมณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายอธิป ซิวเซ่ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงวริษา จิตรสุวรรณโณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงกชวรรณ จันทร์เจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงศศิธร กำเนิดวำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงธัญชนก สัตย์ซือ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงกุลชา รัตนนาวินกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงศศิกร นาควารี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลสุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงวสุนธรา ชุมพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงพิชญาภัค กาญจนหิรัญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงธีร์ญาดา รักกมล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงระวีวรรณ นวลศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นิลวานิช

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงฟาเดียร์ รัตนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงสหทัย เกิดทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เขียนด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงนริศรา ฉิมปากแพรก

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงปุญญิศา ทองถวิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงธนวรรณ ณ  นคร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา เจษฎารมย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงปนิดา หวานนุรักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงนูรียา ขุนหมุด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงฐปนรรฆ์ ไวยพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงปณฑิรา สำลี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงหงส์เหม ตังฉัตรทอง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงอธิชนัน ชูเมือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายภูธเนศ พุมเพรา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๒๘๔
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นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายภูมินทร์ บุญญพรรค

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายเอเชีย บุญจันทร์ศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายเสริมศักดิ

์

เล็กมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายเอกลักษณ์ หริรักษาพิทักษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายปฏิพัฒน์ สุขสกล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายธนากร สมนาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงศันศนีย์ นาคเปา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงชนาพร แท่นแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฐนนท์ นุ่นไฝ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจิราพัชร ปนวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงสายฝน ดำรักษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงนันทัชพร มีแย้ม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ไกรช่วย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงสโรชา รักชาติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายศักดิดา

์

นคราวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนวล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายปญจพล วัดล่อง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายวุฒิเดช ขอนแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายกฤษกร สินกำเนิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายชลณัฐ เลาหวณิช

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายอนุชิต จันทร์สังสา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงกรกฎ สิงห์แก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงอชิรญาณ์ สกุณา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงสร้อยฟา แก้วเก่า

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทิพย์แก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงณิชาภัทร เลิศวาสนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงชาลิสา พงศ์สุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงวิกัญดา ถือทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงอริสรา รักชาติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงภัณฑิลา รักอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงธันยาภรณ์ อุ่นขาว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงฑิตฐิตา เฮียบสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงชนากานต์ พรหมทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

นศ ๕๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงอรัญญา ช่วยมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายพันพิชิต ปฏิพัทธ์ภัคดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ เมืองประทับ

๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายธนากร มุสิเกตุ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มีขวด
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายสืบสกุล ส่งขาว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายธีรเดช เพ็ชกูน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๖ เด็กชายสรรตินพรัตน์ วรรณคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายฐิติวุฒน์ แก้วนิล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายคชศักดิ

์

แก้วสองสี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายธันวา ขวัญศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายเกียรติภูมิ ศรีเพชร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายอภิรักษ์ เปยมศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงณัฐชนก เมืองวงศ์ษา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงศศิธร ช่างเกวียนดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ หมวดหยู

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงพัชรพร รักบางบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงอมราภรณ์ แซ่พัว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงพลอยไพริน นามนาเมือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงวรินยุพา ถือทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอรณิชา เพชรกูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงเกสรา สุวรรณเหม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์ดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงสุนิษา สุวรรณศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอลิษา ไพบูลย์ภัทรพงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงภาณิศา จันทร์เอียด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงเนตรกมล จันทร์สุด

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ เขียวสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงปยะรัตน์ อนุรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มลิวัลย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงพิมพิศา สุขแพง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงเจนจิรา ไชยทองคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงกิตติมา สุทธิชาติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงมัชฌิมา ไชยสุวรรณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงชนกชนม์ ใหม่แย้ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสไบทอง แก้วถาวร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗ / ๒๘๔
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นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงกมลชนก ส่งทวน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงจันศธรณ์ วัชรานุวิทย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงพิชญา คงสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุภัสสร ณรงค์ฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัชชา มณีวงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอริสสรา สุดภู่ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกันติศา สังข์กล่อม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พวงสุวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ เขียวย้อย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงรติยาภรณ์ สุมาลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงอัยลดา บัวคง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงแตงอ่อน อ๊อสปอนด์พันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุวรรณสังข์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงอุรัสยา ขวดใส

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์สกุลรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เหมบัณฑิต

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงเมฑิกา เพ็ชรไทยพงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุธาสินี รอดมินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงชนิฐดาภา เดชบุญญาภิชาติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงเปรมยุดา พรหมทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงณิชกานต์ วิเชียร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงไกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงปณฑารีย์ จันทร์มี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงภัสสร์พีรัล ภูริภัทรพันธุ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุทธิกานต์ คำสุข

๒๗/๒๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายทัศนพล ยงค์ตระกูล

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายจิรพัฒน์ พุทธขันธ์ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายณัฐดนัย สงคง ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายวีรภัทร บุญแพง ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายกิตตินันท์ ถูกต้อง

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธราเทพ หนูคง

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายวันชนะ คงไกร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวรปรัชญ์ มาสดิสก์

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายวรุตม์ รุ่งโรจน์กิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงรักเพชร มามุ่ย ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงรักพลอย มามุ่ย ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ มลิพันธ์

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงอัฐพร เสกกาญจนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายณัฐพล แพรกเมือง ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายปฐมพงค์ ศรีทันเดช

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ ช่อเชิดชูวงศ์

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงภาวินี สมประสงค์

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายพัชรพล มาสดิสก์

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายสิทธิครินทร์

์

สมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายวรโชติ จันทร์ปราง

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายภูมิตต์ บุญแพง

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

คงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายพีระศักดิ

์

หมัดแม่น
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายณัฐภัทร เกือกูลสงฆ์

้

๐๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายณัฐภูมิ แถมเดช

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายวิทวัส บางเมือง

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายกฤติน ปานเจน

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายเจรศักดิ

์

กาญจนวงศ์
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงชลดา เรืองทอง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงสุลิตตา สพดี

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงคริษฐา ชูนุ่น

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงทีปภา จันทร์สุข ๐๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงขวัญจิรา สุวรรณสังข์

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงวาสนา เสนแก้ว ๐๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เมือง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงปยธิดา วรรณติง

๋

๐๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายกฤษฎา มาศพิทักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายชวินทัช วรรณถนอม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายปกรณ์ ปานเผาะ ๐๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายโสภณวิชญ์ พรหมแก้ว ๐๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายวีรภัทร ขำขาว

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เขียวชอุ่ม

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงธัญมน เยียมแสง

่

๐๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงกชพรรณ แก้วเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงยุภารัตน์ นุ่นอ่อน

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงวันวิสา ดุจจานุทัศน์ ๐๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงธาสินี กาญจโน

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ช้างชู

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงหทัยทิพย์ พรหมดวง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงปริฉัตร รักเกิด ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ลิมสกุล

่

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงวันฤทัย ธุระพันธ์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงวริทยา เพิงมาก

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายอิสระ สุวรรณสังข์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายธนายุต คุ้มสุข ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายภีมรภัทร เอียดช่วย ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงไอศวรรย์ ศิลปพรหม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพินณัฐชา แซ่ลิม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงวริษา ช่วยสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายอภิชัย แก้วถาวร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายนวกร ทองเพ็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐยุทธ พริกคง

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเหลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงนาตาลี แพรไพศาล

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี นาควารี  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธนทัต ชายใหม่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ ชูสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายพีระภัทร อรัญพฤกษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายภัณฑรักษ์ โชว์พงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายยิงยศ

่

เลิศพานิช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายศุภกฤต อินทรพัฒน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายคริสต์มาส ช่วยกลับ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายฉัตรวิกรณ์ พงศ์นาคินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายธนาวุฒิ สังข์ทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายธีรภัทร จันทร์มา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายภูริณัฐ ปญจระ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายสิทธิชัย โสคะโน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายเชาวราษฎร์ บุญประเสริฐ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายธนกร พันธ์เมือง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายธนวัฒ เพ็ชรรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายภูริวัตร สุขศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธีระพงศ์ กาลิกา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๐ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียดจะเส็น

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

โอชาพงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายภควัฒน์ จันทร์คง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายราเชนทร์ พันทวาที

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายภัชรพงศ์ ปานแปน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายกรวิช อำไพฉลวย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธราเทพ พุทธรอด

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายปวรุตม์ ระวัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายปณณวัฒน์ เกิดปากแพรก

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายปยพัฒน์ จีนนุ้ย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายศุภวิชญ์ สินภิบาล

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายสิทธิเดช จินะดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธนภัทร คงสืบ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายภัทรนันท์ เหมทานนท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายเศรษฐวิชญ์ รัหช่วย

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ สมฤดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ แปนถนอม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองสงฆ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดำดุก

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงชาลิสา สวัสดีนฤมล

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงญาณัจฉรา อินทนนท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงณัฐสุดา สังข์ช่วย

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงปยวรรณ สุขใส

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงภัทราพร ขวัญทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงมาศฤทัย นุ่นทองหอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอนัญญา มานะจิตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงจันทิรา ฤกษ์อุไร

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ พวงทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คงเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงปวิณา หมืนแก้ว

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขวัญแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงวรวรรณ โฉมทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงสมิตานัน สมปรีดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสุภาวดี สีชุม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็งเกลียง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๑ / ๒๘๔
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นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงอริสา จ่ายอัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุชใส

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงณัฐภัทร แดงงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงปณัฏฐา ตาใส

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปภาวดี คงสุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงมญช์ุพิชา ทิพย์มงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงรัตนวดี ทองสมจา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ช่วยแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงสรัญญา พงค์ประยูร

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็ชรคง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงยศวดี ดำโอ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงเอกจิรัสย์ จรรญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงกฤติกา แก้วหนองเสม็ด

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงชลธิชา สุขศรีนวล

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ชุมนุมวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงสิริวิมล สุทธิชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงทิฆัมพร บัวคง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงบุญยาพร แดงเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงเรืองลดา กาญจโน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงสุกัญญา ทองสองแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอธิตญา ชังเชือ

่ ้

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ พยาราม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงประภัสสร คงฉ้ง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงพุทธิพร จันทร์ปลัง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พุ่มทองคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงสุนิสา ฤทธิขาบ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงเตชินี สังเกตุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงธนัชพร เจริญนพคุณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงพุทธชาติ ดวงวืเชียร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงชลธิชา บุญญานุพงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงทิฆัมพร สุทธิชาติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงนันท์นภัส เล็กพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงภัทรดา ปะณะศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงวิชญาพร อุ่นใหม่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์ทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๑ เด็กหญิงกาญจนวรรณ์
นพคุณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงบุญญาภา ช่อชัน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงภัทรภร ทองสมจา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงภาพิมล ศรีศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงมุชิตา สุวรรณศักดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงวรรณวิสา แดงเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงศุภมาศ สาระมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงอักษราภัค พิกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายญดาพร พงษ์จีน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ นวลจันทร์คง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงพนิดา วิชัยยัง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงเมสินี ทองพนัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พัชรินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงวิภาวดี วงศ์ขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงปยณัฐ ศักดิณรงค์

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงศรุตยา ขวดใส
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุภัสสร เนินพรหม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงณีรนุช คล้ายทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงอจิรา ทองอุ่น
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๐
นายณัฐกร ปลาบู่ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายรัตนพงษ์ ช่วยมณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๒

นางสาวจณิสตา เพ็งประพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๓

นางสาวจันทรา จงไกรจักร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๔

นางสาวจารุภัทร์ บัวคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๕

นางสาวทิพย์ชนก ทองปสโน
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๖

นางสาวพัชรีภรณ์ สังข์กรด
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๗

นายจิติศักดิ

์

ชูเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๘

นายเจตนิพัทธ์ นุ่นชู
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๓๙

นางสาวณัฏฐธิดา อาชาฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๐
นายกชกร เลียมแก้ว

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๑

นายณัฐวุฒิ กลับรอด
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๒

นายเรวัต แซ่เหล่า
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายณัฐพร เข็มเพชร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายวิศิษฐ์พล พานิชกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๕

นายศรายุทธ พูนเกิด
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๖

นายสิทธิชัย พรหมช่วย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๗

นางสาวฐิตารีย์ สระทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๘

นางสาวณัฐริกา รัศมีไพบูลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๔๙

นางสาววรรณวิสา ณรงค์ฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๐
นายจตุพิธ โพธิถึง

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๑

นายเจษฏา สมหวัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๒

นายเมธาสิทธิ

์

ศรีลาวงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๓

นายเอกชัย ห้องแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๔

นางสาวปูชิตา เย็นเอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๕

นางสาววะนะยุดา จันทร์รักษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๖

นายอภิสิทธิ

์

โสนเส้ง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๗

นางสาวกชกร ปานเชือ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๘

นางสาวปวีณ์นุช ชุมภูทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๕๙

นายกรกฎ ชูสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๐
นางสาวพรรณทิตา แสนบอโด

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๑

นายศตายุ กิจเผดิมกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๒

นางสาวสุดารัตน์ ถนอมเกิด
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๓

นายยศพนธ์ ปลอดวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงบุษยรัตน์ บุณยะภักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายธีรพล สุวรรณพงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๖

นายรัชชานนท์ คำสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๗

นายนำโชค ดวงจิม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๘

นางสาวรัตติกาล จินโน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๖๙

นางสาวรุวัน คล้ายทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๐
นางสาวศุรัชญ์ อยู่เถาว์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๑

นายเทพธาดา คชเชน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๒

นางสาวจุฑามาศ สำเนานวน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๓

นางสาวปริชมน หนูนุ่น
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๔

นายภูมิพัฒน์ เต้าทอง
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๕

นายธนาวัฒน์ หนูคง
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๖

นายวัชรินทร์ พริกด้วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

ภู่มาลา ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายธนภัทร ดวงเล็ก
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายเจษฎา ญาติสดม
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายผดุงศักดิ

์

เส้งคง ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ ขนุนทอง
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดด้วง
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีสุข
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายอัครพล ศรีชะฎา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายภูริทัต เอมเอก
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายธีรภัทร์ กุลวงศ์
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายกฤษณะ สมมาศ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายฑีฆะ พรหมจรรย์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายภูบดินทร์ วงศ์จันทร์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทัพเทพ
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายวิรัตน์ เขียนด้วง
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายอมรเทพ เหมมณี
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายพลเอก เกตุแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายธัญเทพ วิเชียร
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๕

นางสาวถนิมนิษฐ์ เภรีฤกษ์
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๖

นางสาวจุฑาทิพย์ เขียวสุวรรณ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงปูชิตา ตะวงศ์ศา
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงวารุณี พรหมแก้ว
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงพิชญ์สิณี สิทธิบรรณ
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงศุวิมล หนูเสือ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงอุทัยวรรณ ช่วยจิตต์

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงนภัสสร แสนทวีสุข

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงรัชนก เจริญยิง

่

๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกมลพรรณ เต้าทอง

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วเมือง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุวรรณี ชูจร

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงพิพิธพร พุ่มพิม

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงปาริชาติ ชีวธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงอชรายุ จันทร์ขาว

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงทานตะวัน สิงห์ลอ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงเนตรนภา รักษากุมาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เอมเอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงอภิรดี แปะยิมล่อง

้

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายคมชาญ ดีสีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายธีรภัทร แก้วขาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงวรรณนิสา แคล้วบาล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงวิสสุตา คงแท่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงนุจรินทร์ เรืองดิษฐ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงอลิษา ขนานขาว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายอัมรินทร์ ขนานขาว

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายธวัชชัย บุตรรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายชยพล จันทร์ดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงกชพรรณ์ กำพลรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายพชรพล กาญจนพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงปนัดดา เครือมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายธีรเดช พูลช่วย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงพัชรี ยกชม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงอรจิรา สุขมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขแจ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ชำนาญส่ง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ เพชรรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงชลธิชา เกตุสรุต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงกนกอร ทองอนันท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายสุรพัศ จิตต์มาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงกาญดารัตน์ ผาดแผ้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๖

นายสราวุฒิ จันทร์แสงสี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงจิตรานุช ซ้ายอ่อน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายขจรวิทย์ เพิมพูล

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงกชกร คงเคล้า

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงฐนิดา นวนพูน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายภาณุมาศ มาศศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ เอียดช่วย
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายปยะพัทธ์ ศิริสมบัติ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายพรปยะ โอคง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ซ้ายอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ขาวรอด
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเชิด
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงบุษยามาศ เทพชู
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงปุณยาพร บุญนาคแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูเกลียง

้

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงวารสนา รามศรี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงวริศรา มุสิเกตุ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายฌฐภัทร พรหมสืบ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายนิธิ จันทร์เกิด
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายณฐกร แสนเดช
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายณัฐภัทร พันธเพ็ชร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงณัฐพร เส้งเสน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายปฏิภาน ตรีตรง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายธีรภัทร นุ่นพรหม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงลลิสรา ตรีตรง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงยุพาพักตร์ บุญเรือง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายณัฐพล อินนุพัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายวงศธร รอดบัวทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายวงศธร จันปาน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงสิราวรรณ เยียมศิริ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายณวพรรษ จันทร์ทวี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายไกรวิชญ์ แดงบางดำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายอัมรินทร์ รักขนาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุรนาถ เขียวเหลือ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายพสิษฐ์ สุขสบาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงยุนิตา อุ่นใหม่
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงณัฐิดา ชูนวลศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายณรงค์กร หนูวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายอดิเทพ สุขดำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ประเสริฐสังข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงพัณณิตา เรืองฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงศรัญญา ยืนยัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงชลิตา จันทศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงญาณภัทร ทิศรักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เนียมจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงนันทิยา บัวโต
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางด้วน วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงธมนวรรณ รักษาราษฎร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางด้วน วัดปากแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๗ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงพัณณิตา สุจเสน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางด้วน วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงธิดานัฐ จันทร์วงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางด้วน วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงนาเดียร์ ดาขรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางด้วน วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงหทัยยุทธ์ ทองขนาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางด้วน วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงกนิษฐา คลิงบัวทอง

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงเอมวิกา เล็กบางพงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงกรกนก ภูมีคง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงธนภรณ์ แสนเดช
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงสุรัสวดี สุทธิแสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา ไทรทองคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายปรเมษฐ์ นนทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงวิยุดา พรหมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงธนิฏฐา แพรกปาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายวัฒนะรักษ์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากแพรก วัดปากแพรก  

นศ ๕๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงชลดา ผลใหม่
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงธิติกัญญา แช่มธิติกุล

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี จันทรโชติ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงเวธินี กาญจนโรจน์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายธนกร พูลเอียด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ เหมทานนท์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงปยาพัชร รักษาคง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงสาวิกา เกลี้ยงจันทร์

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายอัครเดช แซ่ตัน

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายหัสดี รอดช่วย

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายกฤษฏา ชิณวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงกฤษปมัย เพชรกฤษฏาชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายพงศธร รักบ้านเพิง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายภูธเนศ หนูเสือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ จงไกรจักร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายวรพัฒธ์ ศรีวิทยารัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ หนูสังข์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๖

นายทวีศักดิ

์

เต็มสงสัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ เหมทานนท์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายทวัฒชัย นวลจุ้ย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายคนาวุฒิ จำปาสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายธนพนธ์ ผลใหม่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายสิทธิชัย ปานหอ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายวีรภัทร รักษาราษฎร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๔

นายธนพล ชิณวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ ทองคำขาว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายวรุตม์ คงฉิม
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายวรวีร์ เพชรสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงรับขวัญ อนุชน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงชลธิชา เกศรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงวริษฐินีย์ ศรีแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงศิวพร แพรกทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงศุภวรรณ ใหม่วงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายกันติทัต สงนาค
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายอัครชัย ขุนใหม่
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ พุทถนอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายรังสิมันต์ เหมทานนท์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงบงกชกร ทัศนอารีย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงฐิฐิมาพร เขียวงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงวิรัลพัชร ศิลปสมศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงศราสินี บริพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงรัตนาวดี กรับทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายปฐมพร สิงห์นุ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงปุลพร อ๊อสปอนด์พันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายกนกพล ทองจูด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายวสุ สุขกิจจา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงปานิษรา สิวะสุธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงวิชุพรรณ เจริญศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายพัฒนพงศ์ สุดจิตโต
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยมุติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงนุชรี มีอุปการ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงศิวนาถ ซ้วนลิม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุพิชา จันทรเภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรืองดิษฐ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ หวานหนู
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายจีรภิญโญ ชินวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายกษิดิศ ธนาวุฒิ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงปริษา จันทร์แก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา มีสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายศิรวิทย์ เขียนด้วง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายกนกพล นาคนิคาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงวรศรัทธา นวลนก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายวรวิริยะ นวลนก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงวรสติ นวลนก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายวรสมาธิ นวลนก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายวรปญญา นวลนก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์แก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีรักษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายวัชรินทร์ มุสิแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายอนุศิษฎ์ จันทร์แก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงธนพร หวานหนู

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายชนม์ชนันทร์ บัวเกตุ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงวรินทร์ทิพ ปานยืน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงนริศรา ผะกากรอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายปธานิน สุขใส
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายญาณพัฒน์ วงศ์มนตรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงพรชนก จันทร์ทรัพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายกลวัชร สำลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายธนพัต คงนก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายศิลปกร จันทร์นุเคราะห์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงกัญณัฐ มากจริง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญยพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายปยวัฒน์ รักงาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงชนัญชิดา หมืนแก้ว

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงนัชชา แก้วดอนโหนด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงณฤมล วันทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงนภัสสร โอพัง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายอติชาติ วันทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายนิติธร บุญพร่อง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงชนกนันท์ ทับทิมทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์ประพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงเงิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายสรณ์สิริ อุ่นใหม่
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงครูวิทยา วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ภู่เจนจบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงมุทิตา โภคาลัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายศุกร์เกษม จิตนาธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงทักษพร หวังจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายรัฐเขตต์ เดชสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สุขเสนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศิริวรรณเพ็ญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองนวน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายธัญธณัฐ แต้ตระกูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงอินทิรา อินทร์จันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ วันเพ็ญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายเนติ สุวรรณอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงพรนัชชา เกษเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงณัชชา นวลดำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สาระมาศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายจักรภัทร ไตรสุวรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงโชษิตา ตากว้าน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายมินท์ธดา ชูขาว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายภูริภัทร ใจแจ้ง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายปยราช ณะเสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายจักรภัทร รัตนคช
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงปรายทราย แก้วประสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายตราสิริ ด่านนพกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงโศภิษฐา แสงวิเขียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงกรวรรณ ตังกูล

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์นวล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงนิชภัทร์ รัตนมณี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทะบุรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงเพชรไพลิน กาญจันทร์ดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายกฤษณะ หนูคง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายสหรัฐ ศิริมหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ขาวขวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายวรภพ เล้าจันทร์ลอย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายรัฐธีร์ รักษาวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงวรพรรณ ไตรรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุขสาร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายเมธี สมิงไพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายภูมิรพี เขมะศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ วิชัยดิษฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายธนากร ซังขาว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายปฐพี จันทร์พึงสุข

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายอัครวุฒิ ณรงค์ฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงปานตะวัน บุญรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงธนพร อุคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายภูวไนย ชาตะกาญจน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงสุดธิดา จันทร์คล้าย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายปาณวัฒน์ ภู่ขำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ วัดนันทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสุพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงฤทัย เรืองช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วิฑูรย์พันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงเกศกนก บัวคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายธนกฤต บัวเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงชฎาพร ศักดิส่ง

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงปาริชาต คงเหลือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตรงดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสนพงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายเจษฎา ฉิมปากแพรก

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายอภิชาติ กัญญา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๒

นางสาวจรรยา หมู่เกษม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๓

นางสาวญาณกวี ดำศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๔

นางสาวนิตยา กัญญา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๕

นางสาวกาญจนา ชูพรัด
๑๑/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๖

นางสาวชลลดา จันทร์สุวรรณ ๕/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายกิตติทัต ณ รัชกาล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายณัฐพัฒน์ กุลรัศมิชลากร

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายเดชพล ยอดโรจน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๒ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายทศพร เมืองสถิตย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายธนพล ศรีนวล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายนนทกรณ์ ปางคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายวรยุทธ ทับทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายสรวิชญ์ บุญแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายสุทธิรักษ์ แซมโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ชูศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงชุตารีย์ กองม่วง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงนิชนันท์ ชุมเปย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงพรรณ์ภษา รามแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงภริตา มะเดโช
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงรุจิรา ศักดิสุวรรณ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หวยเนือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงวิภาวี ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ละออเอียม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ หนูมะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงสุธิดา สังคปาล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงสุภัทรสร แกะประจักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงสุวิมล นวลสะอาด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงอรุชิดา ล่องเพ็ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงอัญชิสา คงบุญแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงอุไรพร สืบสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายกิตติพงศ์ นาคอ่อน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายเกริกพงศ์ ชุมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายนพเก้า คงเซ็น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ แซ่ลิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายพงศ์เพชร อักษรพิบูลย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายภาณุรุจ ชัยเคร็ง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ หนูเกลียง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วประสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงกรกฎ สุขเพ็ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขุนเสนาะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๓ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงเกสรา จุติภพ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงชนัดดา ไชยคง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงชนาพร คงทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทรแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงนวนันท์ บัวชุม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงนัฏฐา ชูช่วย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงปริชาติ ดำเสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงปุณยพร ประสิทธิชัยกิจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงรจเรจน์ ชุมทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวรัญญา ชูแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงศศิมา หนูจันทร์แก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงศิรินทิพ ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงอรอุมา จบฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายกรกฎ ศรีพุทธา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายกฤตัชญ์ รณศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายกฤษฎา พรมเดช

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายกฤษฎากรณ์ สมัยสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายกอพล ยังอุ่น
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายเทพทินกร พินสุวรรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายธนโชติ อินทรายุธ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายธนูศักดิ

์

มูณี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายนันทพร รัชการ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายปวรุตม์ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายยศพัฒน์ ณ รัชกาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายสถิตคุณ ชูเกิด
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายอภิณันตชัย ชูช่วย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงกานต์สิริ บุญวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงกุลนันทน์ ทองใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงเกศริน ภิเภก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงคีตาภัทร คงศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงชิสาพัชธ์ เครือคง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงญาดารัตน์ เพ็ชรรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงฐิติภัคค์ จันทร์เรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงเนตรณภัทร ทองขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ รัตนมณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงมัณฑนา ขวัญเพ็ญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงรสินทรา คงเกลียง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงศิริพร ฮ่องกิม

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วกำยาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ ทิพมนเทียน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายกรวิชญ์ เพชรอนันต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กชายกิตตินันท์ สมภูเวช
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ หอยสังข์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายญาณวรุตม์ แขนำแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายณัฐพล แก้วเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายธิติวัฒน์ สมเขาใหญ่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายนัทธพงค์ ศรทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายปฎิพัทธ์ แสงพรหม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

สมปรีดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายสิรวิชญ์ คลังแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายสุริยา ทวีรรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายอมรเทพ ชูอำมร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เปรมสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงจตุพร ภูมิมะนาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงจันทิมา ศรีศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงฑิภารักน์ จันทร์มี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา แซ่อุ้ย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงดวงกมล สอนหนู
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงนัฐธิดา นุ่นแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงปญญาพร ใหม่เมือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงปาณิสรา ผิวมณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร เพชรรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงปาริษา คุ้มสังข์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงวริษฐา ศิริชุม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วทวี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

สมภูเวช
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงกานต์มณี ศรีทองมาศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงจิรฏา จันทร์ทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พันดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงสุชญา สืบสุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๕ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงกวินทรา ศักดิศิลป

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงชมพูนุช ชูช่วย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงปอรรัตน์ ศรีฟา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เทพสุรินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงเบญจพร พะเนินศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงพิยดา พิมพ์ชัยศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงแพรวา เถือนจันทร์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงมัณฑนา พัฒนาวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายกฤตบุญ ตันพลัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายณัฐพล คงจ้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พังแพร่
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงธนสร ปรางแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงปญญาพร ชุมทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงมลฐกาญต์ คงศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงสุชาดา พลเดช
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายธิติวุฒ สมเขาใหญ่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงจิดาภา มานะจิตต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงศิริประภา เภริกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วเรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงประภัสษร ชุมทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงพรรภษา พูลช่วย
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทรักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงอาทิตติญา พงศ์อำไพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงกะรัต ชุมทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงจตุพร สุขฤกษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงตาลกนก พรหมเอียด

๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงเรวดี อินทรสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงศิริโสภา เภริกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงสุธากรณ์ เทพเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายธนดล นุ่นนุ้ย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงภิญญาภัทร กุลรัศมิชลากร

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงอรัญดา เฉลิมเกียรติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงพิยดา ณ  นรงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายเกรียงไกร ดโนทัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายกฤษณะ เพชรสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๖ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์โท

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงอรณี เกลียงบัวคง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๓
นายวีระวัฒน์ บัวภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๔
นางสาวกมลลักษณ์ ชูสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๕
นางสาวรัตนาพร สังข์ศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๖
นางสาววิภารัตน์ นาครอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๗
นางสาวโสภิดา ช่วยนุ่ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๘
นางสาวดวงมาดี หอยจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๐๙
นางสาวศุภาพิชญ์ ไชยสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายเดชฤทธิ

์

จินดาลักษณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๑

นายต่อตระกูล คีรีวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๒

นางสาวโสภิตา เกือชุม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๓

นายคมสัน ก่อเกิด
๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายอชิตพล จันทรโท
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๕

นางสาวธีรนาฎ เหมเดโช
๒๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๖

นายพลกฤต ชูเกิด
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๗

นายเมธี ทองจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๘

นางสาวคนธรส สารักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๑๙

นายอนุชา ศรีนวล
๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๐
นางสาวภัสสร รัตนพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๑

นางสาววรดา วิหกฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๒

นางสาวเสาวภา สงวนศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๓

นายณัฐวุฒิ อำนักมณี
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๔

นายธนบดินทร์ เหมทานนท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๕

นางสาวชุติมณฑน์ สิงประสงค์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๖

นายพัชรพงค์ กงสะเด็น
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๗

นายหทัยทัต แก้วกาญจน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๘

นายณัฏฐากร เครือหวัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายณัฐดนัย คงแปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงรังสิมา พลดร

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงพัชราภา ศักดิเศรษฐ์

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายสุกล แสงวิเชียร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ พระคุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายจักรินทร์ ทองชู
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๗ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายณภัทร เต้บำรุง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงกชกร เกิดทิพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงจินตภา รักษ์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงกิตต์รวี ทองระดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

ฤทธิมนตรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายชัชพงศ์ สิทธิสุทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายฐิติสันต์ จันทร์คง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายทีฆายุ พรรณรังษี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พะเนินศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายถิรายุ พูลวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเซ็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงฐานมาศ แถมนรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายนราวิชญ์ หนูเกลียง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายกณวรรธณ์ มีชนะ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงนำทิพย์ สงฆ์พราหม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายภานุภัทร บุญชาติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายปรินทร แย้มใส
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แท่นทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายอดิศร ทวีปะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายนที เต้บำรุง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายปรัชญา บุตรดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายอิสรายุทธ สัตยายุทธ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงอภิษฎา ร่มเย็น
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายสิริชัย ชุมเปย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายปฐมพงษ์ เอียมจันทร์

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงวริฐา ประตูวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ จอมพงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายพีรภัทร ศรทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายธีรเมธ เรืองนาค
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายภานุพงษ์ แก้วกับเพชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ เพ็งจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงศุภานัน แก้วพัฒ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ด้วงแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงนิษฐกานต์ จันทร์จุไร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงวริษา คงผอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงนิโลบล คงแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายปุณณพัฒน์ อนุชาติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายปรมัตถ์ ชูแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายพงศกร หอยชูด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ อินทร์เอียด
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แก้วเล็ก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายอัคพนธ์ ไชยรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองจินดา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงวันนิสา จันทร์เพชร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงเปรมยุดา สวัสดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายปุณยวัฒน์ สุขย้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์
กลินบุบผาพฤกษ์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงนริศา ชัยเคร็ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงกมลฉัตร ประชุมทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงภัทรภา อำนักมณ๊
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายนันทกร เเซ่อึง

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายบุลากร ระถาพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายดนุษิณ ยอดผกา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายชินนุศร ยอดผกา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงนฤมล หนูขุนนาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ บัวเรียง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายวรวิทย์ เรืองวิเศษ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายพัชระกร พุทธทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายปณชัย สุขศรีโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ชูเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงวรรณนิภา สุวรรณกิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงศิรภัสสร บุญฤกษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายพลวัต ชูศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงบุณยนุช ไกรช่วย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงอภัสรา สุขขี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทเลิศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายไตยรัตน์ แซ่ตัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงกนกภรณ์ กองการ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงนิภารัตน์ สมศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ใหม่แย้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูอำมร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายสุธี พลเดช

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายกฤษฎา จันทร์แก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายสิทธิพร ณ นคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายธีรวุฒิ วิทยาสิงห์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายธนากร สายคุ้ม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายกิตติธร จันทร์คง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายอรรถกร แก้วอัมพร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชูช่วย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายวีรยุทธ สุมลวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ณะรัตน์โช
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายอภิชิต บุญกิจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ สังหนู
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ สุขมณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงพัสกร บุตรราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงกุลณัฐ ชูนุ่น

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา เดชเดชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ แคล้วบาล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กชายอริยะ แสนปญญา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๔

นางสาวอาทิตยา สุขขี
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงกาญจนา เพ็ชรยศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายนนทพัทธ์ ด้วงแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายบุณยภู การันต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายอนันท์ ดวงประทุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงธีราพร บุญกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายศิวานนท์ ขัดทรายขาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายคุณานนต์ แสนต่างใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ รัฐแฉล้ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายสหัสวรรษ บุญสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงสาวิตรี ช่วยนุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

เพชรร่วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๖

นายธนวัฒน์
กลินบุบผาพฤกษ์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พิมพ์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๘

นางสาวพรรณษา เพชรทองเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๓๙

นายวัชรินทร์ นวลนก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายณัฐชนน วิฑูลพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๑

นายณัฐวุฒิ พงษ์ไพรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๒

นายธนพล วงศ์วิบูลกิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๓

นางสาวสโรชา เหมเดโช
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๔

นางสาวกัญญาณัฐ ปานบุญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๕

นายเตวิช จันทรแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๖

นายนนทนัตถ์ โชติเทวชพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๗

นายนิรุทธ์ สุดสะอาด
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๘

นายหัสชัย แก้วเรืองฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๔๙

นางสาวกันยารัตน์ เครือวัลย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายปฏิภาณ แก้วทับทอง ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายวรพล คงคานนท์
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายธนกฤต ศักดิเศรษฐ์

์

๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายรพีภัทร ทองชู
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายมงคล เพ็งจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายรัชพล คชนูด
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายปารมี ชูเกิด
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายศรายุทธ มีศรี
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขุนรัง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายพรเทพ หนูเกลียง

้

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายณภัทร นวลใหม่
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายธนกร เกิดทรัพย์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายพันกร วังบุญคง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายกฤษติพงศ์ เส้งสุย
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายสราวุฒิ วังขุนพรหม ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายพิชยะ ทองอยู่สุข ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงชวิศา สมัครธรรม ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงบุษกร กลันสุวรรณ

่

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงพิมพิไล ไชโย
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงศุภดา ชูจันทร์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา ด้วงเทพ
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงจรรย์อมล เกิดเมฆ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงกาญจนา อินทเรือง
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงอริยา จันทร์แปน
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปาทัพ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงอาลิสา หนูเกลียง

้

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงกชกร ทิพย์อักษร
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงกัญญรัตน์ นาคปาน
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ วังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงวันวิสา เกือกูล

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายอนุพงศ์ บุญเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงชุติมา ศิริธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายเติมขวัญ ย่องนุ่น
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายชุติบัณฑิตย์ ชูเมฆา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงสิดาพร อินแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายวสุพล ทองบุญยัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายภูตะวัน จิตติศักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงสุพิชญา ไพพูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงสุพิชชา ราชแปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังฆ้อง วัดวังฆ้อง  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายเสกสันต์ รอดสีเสน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายธีรภัทร พุทธทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายเมธา หนูภัยยันต์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงสิริภรณ์ เรืองแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ ใหมอ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายณัฐธนนท์ รอดหวาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายพรชัย พัฒนชู
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญประดิษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงสรวรรณ ยังยับ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายธีรเดช เนตรไสว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายนฤเบศร์ เรืองฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงอริยา สัจมณี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงศศิธร อักษรพาลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงอรนันท์ จงจิตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอัญจน์ชิษฐา เนาวเรศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายสุขสวัสดิ

์

ทองพรัด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายทีปกร ตาดทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงภัทราพร รัตนี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงภัทราวดี รัตนี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายณัฐพล หอมชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสิรีธร เจ้าเล่ห์ดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายอนันทวุธ คงประชุม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุญช่วย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงจารีย์ สิทธิศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายอภินันท์ บำรุงศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายชิดนัย คงเรือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงนันทิศา รักบรรจง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาลยาภรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายจิรพัฒน์ รัตนพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายธวัชชัย สุขอนันต์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายเศรษฐวุฒิ ผสารพจน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงกัลยาณี ทิพย์สว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศัจจะโพชน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงชญานิศวร์ วุ่นจินา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงชนิดาภา ทรงศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงชนินทร วุ่นจินา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ เรืองนวล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงศรุตา มีแถม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงสุพิชญา ประมัยพิมพ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ เทพี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายพนศักดิ

์

วุฒิวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายวีรชัย สมวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงขวัญชนก วงศ์สวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงณตพร วงศ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ กิจเกตุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงพิชชาภา ศรพิชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงโยษิตา ไกรหลง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทิพย์สว่าง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงกรรณิกา พรหมราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมคิด

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงนริศรา ศรีเพิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายราเชษฐ์ รัตนบุรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๓

นายศิวดล ทองคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๔

นางสาวฐิติมา ตรีแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๕

นางสาวพรชนก สระแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๖

นางสาววิจิตรา ไกรถิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๗

นางสาวกาญจนา สืบศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๘

นางสาวปทมาพร ชัยชาญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๔๙

นางสาวปุญญพัฒน์ สกูลกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงดวงตา วุ่นจินา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายธนภูมิ นุ่นรักษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงอมลมณี บุญชูศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงธนิตา ไชยธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายนราธิป นุ่นรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงกชกร ทองกร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงสุภัชฌา ธรรมทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงเครือแก้ว สองแกระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายนันท์นภัส ขบวนพล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงอินทิรา จำรูญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายสรวิชญ์ ยอดมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายจีรพัฒน์ มณีอ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายนราวิชญ์ อ่อนคง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายปภังกร สมแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงพรวีนัส บัวดำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงธัญชนก ปานทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายอานนท์ คงกะพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงกนกพัชร สวนทองแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายสรรเสริญ แก้วเกิด
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงอินทิรา คงวารี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงวิไลพร สกุลเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงสุชานารถ จันทร์ประสิทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุวรรณโน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายลิขสิทธิ

์

อภัยพงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงกรกนก วงศิพิพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงกชกร รักษายศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงกรกนก สวัสดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายกรณ์ พูลสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุทธิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงกวางทิพย์ พยัคคา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูนุช

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กฐินหอม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไกรปราบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงกัลยกร บัวทองแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงกัลยกร ศรีมณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา บริสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงกุลณัฐ เกลียงเกลา

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงเกวลิน โยธาการ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงจรรย์อมล พรายแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายจักรชัย หนูจันทร์แก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายจักรพงศ์ วรรณฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายจักรภัทร อุ๋ยตระกูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงจิรวรรณ พรมจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขาวคง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายจีระภัทร นุ้ยเด็น
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ จงจิตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงฉัตรฐิตา กฐินหอม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงฉัตรอัปสร จิตจรุงใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงชนากานต์ กลับผดุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงชนิยาภา โชคดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงชนิสรา อุบลบุญญานันท์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงชมพูนุท แจ้งสว่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงชมพูนุท อรรคดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายชยุต หอมประสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงชลธิชา บุญยารุณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงชลธิชา บุรีรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงชลิตา มัฏฐาพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงชวัลวิทย์ รัตนมณี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายชิษณุชา สุกรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงชุติมา ซัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงฌัลลิกา ชูแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงญาตาวี มณีโชติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๕ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงฐิตาพา ขานทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายฐิติพงศ์ ศักดิสวัสดิ

์ ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงณัชชา เกิดไกร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงณัฏฐาวดี ชนะสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงณัฐกมลรัตน์ พรมฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สมวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงดุลยภา เจริญวัฒนเดชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายถนัดกิจ จำนงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงทรงอัปสร หยาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ศรีระบาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายธนพล ศรีกาญจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายธนวัตน์ จินาชาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงธัญรดา แก้วแกมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายนนท์ณภัทร ธรฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายนนทพัทธิ

์

ใจห้าว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายนภนต์ ศรีมณี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงนภัสกร จันทร์คง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ราชรักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายนฤคม สุตระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงนันทิตา สุดใจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายนำเงิน สวัสดิวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงนิปทม์ เพชร์แก้วณา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงนิรมล ศรีนิล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงเนตรชนก ธรรมโม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายเนติราช นิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๑ เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ

ปรีชารัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงบัณพร เทพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พันธ์ทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงเบญจพร มัฎฐาพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายปฐมพร สการัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายปรเมศ ศิริจินา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงปอรฌัชถ์ สาริขา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงปญญพัฒน์ บุญเพชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงปตมากร ไกรทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ชนะพจน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงปยาพัชร ชนะผอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงไปรยา เตมะศิริ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายพงศ์ธร เอกบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ชูภาระกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงพนิดา ชำนาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงพรณภา แสนโยชน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ พูนผล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงพลอยรัตน์ รัตนบุรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายพศุตม์ รอดศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงพัณณิตา นาคแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงพันธุ์ผกา นวลใย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ จินดากุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ศรีรินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

จะรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา ไกรวานิช

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงภคพร มัชฌิมวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสว่าง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงภัทรศรี คารว์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงภัทรสุดา โรวัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายภานุพงศ์ ชูลี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายภูริพัฒน์ หีดนุ้ย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายภูษน คำแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงมนัสชนก ปานมาศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายยุทธพงศ์ บุรงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงรวิสรา อ่อนโคราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายรุจ ทองสุย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงวรรณพร ธราพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงวัชราพร นรินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงวราธิป สังเมฆ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ มณีสาร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงวริศรา บัณดิษ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ช่วยพิทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงวัชราวรรณ จาวัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ มีศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายวุฒิชัย ชูแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงศตพร สุวรรณมณี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ โชติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงสวรรยา จะรา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงสิทธิณี หนูเกตุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงสิริมาภรณ์ สุทธิวรา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุธิดา ละมัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงเสาวณีย์ กุลฑล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายอนัญธศักดิ

์

นวลใย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงอรธิดา กะตากูล
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายอรรถพร แสงทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงอรอุมาพร ครุฑจ้อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงอลิสรา ชฎากรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงอาทิตยา สิขิวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงอารญา แสงอารยากุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงอาริยา รักษายศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณทิพย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายเอกพงค์ ชัยประดิษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงสุกฤตา รักษายศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงกมลพร เจริญเฉลิมศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงกรกนก หารเวียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงกรองเพชร แสงศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกฤติยาณี คงทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไกรปราบ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงกัณญารัตน์ ศรีสว่าง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงกันตนา ศรีชัยนาท

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พิทักษ์วงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายกิตติพงษ์ หลวงนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายกิตติรงค์ เรืองแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงเกศิณี เพชรด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทพประดิษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา คล้ายบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายฐิติพงศ์ ภักดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงธนพร กุลศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายธรรมศักดิ

์

เทพนุรักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายธารินทร์ ชะบาพฤกษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บำเพ็ญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงนภาเกตน์ สืบรอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงนฤมาศ บำรุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงนันทัชพร ยามาซากิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงนันทิชา เพ็งสกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงบุญญิสา ยกเลือน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายปวรุตม์ บริบูรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงปยะนุช มณีสวน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงปยะวัณ ชาญพล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ บำเพ็ญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายพงศพัศ นวลน้อม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายพศิน นรินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายพีรศักดิ

์

ว่องย่อง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงเพชรตะวัน จันทร์ทองแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงภูริชนาฎ เชยกาญจน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงมลธิเบศวร์ จันทร์เรือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงรัตนากร อนุศิลป

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงรุ่งธิดา ทองกัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงลักษิมาพร ดาราพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงวรัญญา มีศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงศลิษา แซ่ภู่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายศุภกรณ์ รักษายศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสันต์ฤทัย โชคอิทธิทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงสุกัลญา ไชยปญญา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงสุรัสวดี จอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงสุวภัทร สมสกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงหฤทัย กาญจนะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายอนวัชร ราชรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายอภินันท์ รัตนบุรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงอภิสมัย ทิศเกลียง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายเอกพิชัย รอดเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงรวิสรา ศรีเปารยะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงลลินดา เกือฉิม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงอธิการณ์ เซ่งลำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๖
นางสาวพิชญาภา เอียมจำปา

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๗
นางสาวเพชรลดา ฤทธิรงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๘
นายวีรวัตร หนูจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๕๙
นางสาวกมลวรรณ ศรีกรด

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๐
นายกิตตินันท์ พลภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๑
นางสาวคัทลียา คำบ่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๒
นางสาวจันทร์จิรา เหมวิเศษ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๓
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๔
นางสาวธมนวรรณ แสงเมือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๕
นายธีระศักดิ

์

ทัวจบ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๖
นางสาวธีรารัตน์ ไม้แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๗
นางสาวพินิดา ตระกูลพิทักษ์กิจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๘
นางสาวมณฑิตา ขำวิเศษ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๖๙
นางสาวมัณฑนา พลภา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๐
นางสาวรุ่งทิวา ชาญบำรุง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๑
นางสาววรางคณา บุญนำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๒
นางสาววราพรพิมล เลิศไกร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๓
นางสาววิลัยพร ปะหินา

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๔
นายวุธพร ศรีแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๕
นางสาวศศิธร สุขสม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๖
นายอดิเทพ วงศ์พิพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๗
นางสาวอทิตยา ขุนทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๘
นางสาวอนัญญา แสงศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๗๙
นางสาวหทัยชนก สมบัติปราโทย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๐
นางสาวณัตฐิญา ไชยชาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๑
นางสาวดารุณี บัวแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๒
นางสาวทัศนีย์ สิงหบุญพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๓
นางสาวธิดารัตน์ สิงหบุญพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๔
นายธีรภัทร จงจิตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๕
นายปณณธร ขันใส

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๖
นายวรวิท กาญจนะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงกรรณิกา ตรึกตรอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงกิตติมา สันติวิริยะกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายชัยชนะ โสภา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชลสินธุ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ หนูหว้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายธนลภย์ หะหมาน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายธนะชาติ เข็มทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงธิติสุดา ชาญณรงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนิติยา แก้วสีขาว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงปริสา จันทร์สมมิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายพีรภัทร ขุนจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายพุทธินันท์ จันทร์เต็ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงภูศิตา หนูสังข์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เปาะทองคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงจิรัชญา ผิวจิตต์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายไชยพศ แซ่ล่อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงชาลิสา เพียรจัด

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายณัฏฐวิวัฒน์ ชำนาญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายณัฐพนธ์ เพ็ชร์แก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงปวีณ์กร บุญทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงปาลิตา มีทรัพย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงปุณยาพร ชูทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายภานุพงศ์ งามขำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงมิงกมล

่

พิมเสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายศตนันท์ เดชฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงหวานยิหวา สังข์วิเชียร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายอภิรักษ์ ยิงยงค์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงกรกนก มีเดชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงจิดาภา มาเพ็ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายณัฏฐพล บริรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายนฤเบศ วิจิตรโสภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงปยณันท์ ใจห้าว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายพชรพล ศรีทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ ไกรสร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงพัชราภา เทียงธรรม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ประมัยพิมพ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงมุขสุดา ลูกจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ใจดำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงศศิพร ไชยพงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๖ เด็กหญิงสิริลักษ์พาวดี
ภาคทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายอลงกรณ์ ใจห้าว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วนวล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายไพโรจน์ เวทยาวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายไพศาล เวทยาวงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงการ์ตูน สีสัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงฐิติมา ศรีเมือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงฐิติวรดา เหลือมแก้ว

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงนันท์สินี ทองเกลียง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายณัฐพล อินขลิบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา เพ็ชรดำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายธีรวัสส์ ชัยฤกษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ พัฒน์ฉิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายไกรนรินทร์ รอดสีเสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายคมเดช ดวงจิต

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายชินวัตร ผกากรอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายพงศธร บัววิเชียร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายศุภชัย กลินนคร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ บัวคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายวรารุจน์ บรรฑิต
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงรจนา แสนสองแคว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายนรวิชญ์ ชูแพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงคฑาทอง ตรึกตรอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายเทพทัต คงทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายปยะเทพ ลำเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ พรหมแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

พงษ์หวาน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๓

สามเณรเดชดนัย กามณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายวิชชากร คงทิม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายจักรกฤช มะลิเผือก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช สิทธิศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงพุธิตา แซ่ลอย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายพลอธิป เต็งทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายวิริทธิธร

์

ทิพย์รักษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายสิริภาส เพชรเศษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายศุภโชค เกตุแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายวิทวัส เพ็งสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายสรศักดิ

์

หิรัญนุราช
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โจมฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายกฤติพงศ์ มะยะเฉียว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ขาวนวล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายธนพล ศรีเมือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงแก้วสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๖๙

สามเณรศุภษร แตงอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงสุพิชญา ชาญณรงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายอภิสร ชัยศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงเกษรา จิตตรง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๓

นางสาวจุฑามาศ หีดเสน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงชไมพร สุขเกษม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายฐิติสิทธ พินิจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายเดชาวุธ ใจห้าว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายธราเทพ เพชรเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงนพมาศ รืนจีน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงปริศนา พรหมแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงพัชราพร สินศักศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ ช่วยสถิตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายภควัต พลับปากแพรก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายศักดินรินทร์

์

จงจิต
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ภูชงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุชานาฏ แก้วเรือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ใจแจ้ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายกฤษฎา สังข์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ์

ิ

หน่อแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายนนทพัฒน์ มากชุม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงภนิดา ใจห้าว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงสุฑารัตน์ หัตถประดิษฐ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงสุพรรณสา แปนคง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายภัทรพล ปยะพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายอนวัช โพธิสุวรรณ์

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายปฐมพงค์ สมศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายทรงพล ฉิมมุสิก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายคฑาวุธ นุ้ยดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายวรวุฒิ ศึกสามารถ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายธเนศพล ฉลาดมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายภัทรพล ศรีทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายวรรธนกิตติ

์

มีคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายปยะพงษ์ พรหมหงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๔
นายพงศธร นาภูมิ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๕
สามเณรธนกฤต คงศรีปาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๗
นางสาวกวินทิพย์ เกิดทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๘
นายกฤษณ สาหลิงคร

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๐๙
นายธรรมรัตน หน่วยทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๐
นายอภินันท์ ศรีใหม่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๑

นายเจตจรินทร์ สัมภวคุปต์
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๒

นายกฤษณ์ดนัย กันเทียง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๓

นางสาวกัลยา เสนพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๔

นางจุฑาทิพย์
เบ็ญจธรรมรักษา

๑๖/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๕

นางจุรีรัตน์ กังสุกุล

๑๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๖

นางทรงรัตน์ เลือนลอย

่

๒๑/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๗

นางทัศนา ศรีทอง

๑๔/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๘

นางนิตยา แกล้วกล้า
๐๗/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๑๙

นางนำเพชร วงศ์สวัสดิ

์

๓/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๐
นางปะฐะนีย์ ชูป

๑๙/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๑

นางพัฒนา จิตศัพท์
๐๖/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๒

นางยุพา มะลิเผือก
๒๔/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๓

นางวันณี สินธุรงค์ ๒/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๔

ว่าที ร้อยตรีวารุณี

่

อัญชลีกุล
๐๓/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๕

นางสายใจ พรหมมา
๒๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๖

นางอุษา มีมาก
๒๘/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๗

นางสาวเยาวภา มะลิเผือก

๒๒/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายธรรณธรณ์ ห้องเม่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายพงศกร เจียมสุดสุจิตร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายณัฐพล บุญฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายพงศธร พรหมอารี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายกันตภณ หนูหลิบ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ไชยพงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา ยกฮิน

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงสิรินภา บำรุงศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายวิสุทธิ

์

เถรเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายวรรธนัย กันภัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายปฏิภาณ พัฒสงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงฟาศิริพร ภานพูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงพิชญานิน สิงห์ทองรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนภักดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงนภัสสร แสนภักดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงปณัษยา ชลสินธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงพิชญานิน บุญเหลือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิลาชลเขต วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายณัฐพร เมฆสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายนนตกานต์ ทำทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายศิริวัชพร วิบูลย์ศิลป
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายสิรภพ สุขศีล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายอนุชิต โอทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายเอกมล บางพระ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงกรกมล กลังเนียม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา เสนาพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงธารีรัตน์ ดำสมุทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงธิดาพร จันทร์เพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงพรพิมล มากทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงพัชรี พรหมทิพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงยวิษฐา นวลพลับ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงยุวดี ดำหมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงศศิธร ทำการเหมาะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงศศิธร พรหมทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงเสาวณี เทพเสนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายกษมา เลขะผล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายกิตติภัทร ยืนยัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายคณพศ อินเล็ก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายจตุรงค์ คล่องแคล่ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายจตุรงค์ หนูเสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ฉิมมุสิก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายเดชาวัตน์ สังวาลย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายธนาธาร ทองนวล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายปรัชญ์กร บุญนาค

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายเปรมศักดิ

์

ปานสังข์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายวีรวิทย์ จันทร์ทัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายสุรวุฒิ พงศ์ฉบับณภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายอัคเรศ พงศ์เดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ คงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์ทัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงชาลิสา ไชยเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปทมาวิไล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงณัฐสุดา ขนานขาว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงธาริณี ช่วยแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงปนัดดา สุบรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ สุขแสน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงพรธิตา ศิลปศร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงพรรณษา พรหมแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงวรนุช พรหมรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญประกอบ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงสุนิสา สุขไสย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์ ดวงแปน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา พัดวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายกิตติชัย ใจมัน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายณพสิทธิ

์

แฉล้ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายณรงค์ชัย จันทรศร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายธนทัต ขอจิตต์เอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายปพนธีร์ อ้นทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายพลอธิป สุทธิช่วย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายพันรบ พัดชู
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายภานุพงศ์ หมวดช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายภูวดล หนูน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายสมชาย ชอบธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๖ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงกมลรักษา นามไทย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงกมลวรรณ ตันเกิด

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงกุศิณา เพ็ชรรักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงจิรนันท์ สมศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงชโลธร แสนภักดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงธนัญญา เสาหงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงธัญธิตา ถึงพร้อม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงนฐิติญา อ่อนสด

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขศีล

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงปภาวดี เมืองแปน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงพนิดา แสวงรู้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงภัทรียา แก้วกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงมินตรา สุขสบาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงวรัญญา ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงศศิประภา ลำลอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงศิริษา รัตนวิก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงสกุลทิพย์ อินทร์แก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงสิริพร ผลสงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ อธิเกิด
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงอรอุมา เมียนเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองสงขลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายนราชัย ตรึกตรอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายบูรพา ชูแก้วร่วง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายภูวดล เรืองแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายวิทวัฒน์ ศรีนวลปาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายศรายุทธ แสงศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ คงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี พรหมแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ บุญช่วย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงนงนพร จันทร์ทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงปยวรรณ ชูจินดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงพัตราภรณ์ ชำนิหอม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงยุวรรณดา ดีทองอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ไชยเรนทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงศิรัญญา วิบูลย์ศิลป
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ เพชรรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายนราธิป ม่อยด้วง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายพิชิตชัย ศรีจะทิง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายวทัญู ศรีระบาย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายสาทินัน เส้งพา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงกฤติยา เพชรย้อย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงปณฑิตา ไชยพังยาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงภัทรา สามสุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงสุชานาถ ลายปาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุธาวัลย์ แฉล้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงอัญชลี สุขแสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายกิตตินันต์ จันทร์ปรางค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายธวัช ทองชุม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กชายภานุกรณ์ ชาตรีทัพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายเมธัส คงด้วง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายวีรภาพ บุญเอก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายสมศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายสหกรณ์ เสวกวัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายสุวรจน์ ดำแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา แพทย์รัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ม่วงไหมทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงนันทญา แก้วเลือน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงนำพร ชูเอียด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงพิณสวรรค์ ยินดีโมทย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงโรศิญา ทักษ์คำแหง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วนาค
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงเอมอร แซ่ลี

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายฐาปกรณ์ เพชรแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายทรงวุฒิ ดวงแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายธรรมนูญ ดวงแปน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายภูมิภิภัทร คชฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ มุ่งมาไพรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงศิริพัฒน์ จันทร์ธิบดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงอรุโณชา แสงทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แปนถนอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ รุ่งวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายธัชพล แย้มศรวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ รองเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายวิโรจน์ บุญชูวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายอนุเชษฐ์ สิงห์ทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงคฑาทิพย์ ชูพงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงทัศนวรรณ ทองคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายจักรกฤษ สุทธิพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายณัฐธนน ทองอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประชุมชนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายธีรเดช ใจหมัน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายนพดล บุญสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายวิธายุทธ ทองเอียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงเกตุนารี ทวีทรัพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงศรินญา บุญประกอบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บริสุทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายธนภัทร ภาชนะกาญจน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายกิตติภูมิ แขกไทย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วมน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายตนุภัทร บุญตัง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายธีรพัฒ สุขศีล
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายอนุชา บานโรย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชลสินธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายกานต์รวี ศรีพระเวียง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงพลอยธิดา วิบุลศิลป
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายจักรภัทร เจริญพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายศุภกิจ สงช่วย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงนฤมล ทับจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายนันทศักดิ

์

ชูแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายณัชพล นิลวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายมนัส ผาติเสนะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๒
นางสาวบัณณิตา ไชยเพ็ชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา คลิงเคล้า

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายภูธเนศ นาคแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงอนุสรา วิบุลศิลป

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๖
นางสาวสุภาพร จิตสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายปรัชญา ใจห้าว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๘
นายธณากร ทองจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๐๙
นางสาวธันย์ชนก สงวนคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๐
นางสาวมัณฑนากร ดำแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๑

นางสาวอลิษา แพทย์รัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๒

นายภานุวัฒน์ แก้วสุดชี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๓

นางสาวพัชรพร พัฒน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๔

นายพัทธดนย์ ขำหวาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๕

นายสิรวิชย์
ศุภสรรรพตระกูล ๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๖

นายเกริกพล เท็กเชย
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๗

นางสาวกัณฐลดา พรหมแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๘

นางสาวภารดี พรหมทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๑๙

นางสาวณัฐธิดา ทองรักษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๐
นางสาวศศิรัตน์ ดำจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๑

นางสาวศิริประภา ถาฐาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๒ นางสาวเพียงเพราะรัก
ปญญาทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๓

นายวีรพงศ์ เซ่งเส้ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๔

นายอัษฎาวุธ ควนทองสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๕

นางสาวสุดารัตน์ พวงแมลง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๖

นายอนุพงค์ ปานรินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๗

นายธรานนท์ สมศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๘

นายศุภชัย เซ่งเส้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๒๙

นางสาวณัฐธิดา จิตสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ปานสังข์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายวงศธร เกตุแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ แสนภักดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร เมฆสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงพิชชา ชัยฤกษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงเมธาวี สารพางค์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงรินรดา ฉวาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงวรัญญา คุ้มประวัติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงวาสนา สุขสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ใจห้าว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๐ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงอารีนาน่า จิตต์อารีย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ จิตรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายพิสิฎฐ์ รอดเกลียง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายภัทรพงศ์ เนือกระจ่าง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายศิริชัย ดำเพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายสรรเพชญ ศรีใหม่
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายสรรเพชญ หน่วยทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายสิชล ทองมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงกฤติยา ขลิบแย้ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงเขมจิรา เธียรยรรยง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงจณิสตา พรหมจรรย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงจันธิมา พลมุสิก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงชลิตา แสนภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้ววิหค
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงธมนวรรณ บุญมาก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงธันยพร แสนเสนยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงนำข้าว อาคามา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงนิรัชพร พรหมมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงพิมวนา ขลิบแย้ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงศสิตา พรหมจิตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีเชย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายกรวิชญ์ คนดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายณัฐนนท์ คงพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร หมืนแก้ว

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายปฏิภาณ ศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายปวริศ หนูชิต
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีมุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายวีรภัทร ภูมิธร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายศิริภูมิ คงทิม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายสัณหณัฐ ทองมาก

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายเอเชีย สมบัติบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงกนกพรรณ เกิดสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงชนากานต์ เอียมทรง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงดวงพร แก้วทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงนุชธิดา แหวนเพ็ชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ณ  นคร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ ชูดำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงวาสิตา ใจรังษี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงอินธิรา วิชิตานุรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายกิตติประชา เหมทานนท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายณัฐภูมิ จิตรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงกฤติกานต์ ทรัพย์มี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงกัลยา วิชัยกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงณัฐฎธิดา โจมฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริภัควเมธิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายธัญญรัตน์ เขียวกุ้ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสุขแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงนัทธนันท์ สายสินธุ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงพัชรี รอดแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงวรารัตน์ พัฒน์ฉิม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงวศินี ช่วยหมู่
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงศศิธร แตงอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงสิริยกร ขนอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงสุภาพร ใจโปร่ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงเสาวณีย์ ช่างทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงอธิรนา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงอัยรญา ปรีดาศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา เซ่งแตง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายชิติพัทธ์ แสนภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายณัฐพงค์ รักษ์ทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวรรณมณี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายธนกฤต ใจสว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายภานุพงศ์ ธรรมมิกะกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ขำแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายวัฒน์พงศ์ มณีโชติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายสันติพงษ์ ใจห้าว

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายอรรถพล เพ็ชรเพ็ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงกมลชนก คนซือ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงเกวลิน แดงแตง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราชฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ไสยสุวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงเท็นนภา บุญชนะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๕ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ยอดใย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงแพรวา หมอแพทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงสโรชา วิชัยกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีสว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายนนทวัฒน์ ปานรอด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายพชรพล จิตรสงคราม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายเพชรรัช วัฒนพลังกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายภูริทัต ณ นคร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายรวิศุทธ์ แซ่อ๋อง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

เกตุเพิมพูล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายสรยุทธ ใจห้าว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงกฤษณา วิจิตรโสภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงชลธิชา มากชุม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงณัฏฐชยา อ่อนหวาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงดวงพร แพทย์รัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงธิติสุดา ผ่องใส
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงปริยภัทร สมวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงพัชราภา ใจห้าว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงวิลาสินี บริบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจห้าว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงสุพิชญา หาญศึกแกล้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงอภิญญา คนสุภาพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงอลิศราวดี แสงอำไพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายณภัทร ดำชุม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงจินห์จุฑา จิตเส้ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงปนัดดา สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงพัชรีย์ จันทร์เขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงมุธิตา จันทรธิบดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ วิชัยกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงศศิธร ศิริมาศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงศุภิสรา รอดสุขา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย เสียงเพราะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงหทัยชนก คงเพชร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงอริศรา พรหมคีรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ศรีสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายเกียรติภูมิ สุวรรณนุรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายคณิศร์ พรหมแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายณรงค์ชัย เกษรสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายพงค์พิพัฒน์ ณ นคร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายราเชณย์ เพ็งหนู
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายวรวิทย์ ใจดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายอรรถโกวิท เต็มราม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงกฤติมา ขนอม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงกานต์รวี ศรีใหม่
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงคีตภัทร คิดเหมาะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ รอดทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งระวี บุญเพ็ชร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แซ่เลียว

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีใหม่
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายนพดล วงศ์เลียง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายพงศธร เต็มสงสัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายพัทธสิน วิบูลย์ศิลป
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายภัทรพล แสนสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายศุภเสกข์ หนูช่วย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายสรวิศ หัศดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ชรด้วง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

นุ่นทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงจันทิมา ศรีใหม่
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงณิชากร มีสะอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงปติรัตน์ สมัยกาญจน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงพวงชมพู เสมรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงพิชญาภา ยอดพิจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงรัชนี โตชนก

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงอรอุมา เมปริญญา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงวันวิสา วิชัยกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายคมกฤต เอียมเจริญวุฒิ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายพสิษฐ์ ก้านจักร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วสังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงจณิสตา สารพงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๗ เด็กหญิงมณณัชชนันท์
ศรีทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงวิชญาพร บัวแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงสิรินยา ใจโปร่ง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงจันจิรา อภิปรัชญาพงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์พันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงกนกเนตร ทองมีสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงขวัญชนก ทองมาก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงโชษิตา ศรีใหม่
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงปณฑิตา สวนสมภาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงวรพิชชา นวลใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงอมราวดี ฤทธิกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กชายวราวิชญ์ จู้เจ้ย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงพรพธู สุขสงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุธินี ถนนแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงหทัยภัทร เขียวกุ้ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา ชูสุวรรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายเกียรติยศ ธูปสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายวัชรินทร์ ฉิมเรือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายศิวฤทธิ

์

เกิดมงคล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ ใจโปร่ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายธีระพงค์ ทองจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายนรากร งามยิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายมินธดา ผลาวรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุภัชราภรณ์ วิชัยดิษฐ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายเกียรติยศ เจียรมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สุวรรณศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงพนิดา ช่วยบำรุง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงภคมัย พรหมแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายภูริณัฐ ช่วยแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงณัฏฐธิตา แซ่ลิม

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงณัฐพร เดชปองหา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๘ เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์
สุดสวาท

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ใจห้าว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงวาเลนตินา

๊

บุญปลอด
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงชนกเนตร เดชาศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายกฤษฎา เมืองรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๓

นายธนธรณ์ ราชพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายรชานนท์ แสนภักดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายอัษฎายุทธ สมเขาใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงจันสุดา เกิดเขียว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายพรชัย วิบุลศิลป
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงจันทกานติ

์

แซ่ตุ้น
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจสว่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจห้าว

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ หุ้ยล่อง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ ศรีรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจเด็ด
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๔

นายชยพล สุขแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๕

นายพรรษวัฎ เดโช

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๖

นายจักรพงศ์ ศรีเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๗

นางสาวหงส์รพี ศรีสว่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๘

นางสาวกัลยา ขุนทองแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๓๙

นางสาวกรมาลัย สมใจหมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๐
นางสาวปฐมาวดี คิดการเหมาะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๑

นางสาวนรินดา บริบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๒

นายสรนัย เพ็งรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๓

นางสาวภัครมัย สุวรรณเรืองศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๔

นางสาวพรนิภา ใจกว้าง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๕

นางสาวอรวรรณ พรหมแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๖

นางสาวศุภรัตน์ แก้วแดง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๗

นางสาวอนุสรา ขลิบแย้ม
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๘

นางสาวปยะธิดา ส้มแปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๔๙

นางสาวสุภาวดี ชูมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๐
นายคมเดช พิมธรรม

๑/๑๑/๒๕๓๐
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๑

นางจารุ หนูชนะจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๒

นางจิราพร อินทรทัศน์
๑๕/๘/๒๕๑๐

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๓

นางสาวธวัลพร แก้วมาก
๒๔/๗/๒๕๓๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๔

นางสาวนิชภัค พรหมคีรี
๒๒/๒/๒๕๒๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๕

นางสาวปรวีนส์ ชมนิสัย
๒๖/๗/๒๕๓๐

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๖

นางสาวภรณ์พิมล นพรัตน์
๒๘/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๗

นางวนิดา เกลียงอุบล

้

๒๖/๖/๒๕๒๐
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๘

นางวันวิสา ชัยวิจิตร ๑/๙/๒๕๒๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๕๙

นางสาวศุภกาญจน์ เอกบุตร ๕/๘/๒๕๒๐ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๐
นางสาวอรรทรรศน์ รัญจุล

๒๙/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๑

นางเกณิกา อินทวงศ์
๒๖/๔/๒๕๓๐

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๒

นางสาวธัญสินี สมเขาใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายธีรภัทร พูนแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงญาณธิชา หมืนจร

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายศุภกิจ กิมแสง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชมภูนุช
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายติณณภพ หลเมฆ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายธวัชชัย จันทโร
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายลภัส บำรุงชู
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายกสานต์ หนูชัย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายทวีเกียรติ จิตต์สำรวย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายณทชัย เนตรสุวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายนาราภัทร ชีวัยยะ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายธนปรเมศวร์ สาระพิทยาธร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายคณิศร์ สุทธิชล
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายทักษ์ดนัย คงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายทัตพงศ์ คงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายสรธร ด้วงสังข์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายศิริวัฒน์ ภารชาตรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายธนปรเมนทร์ สาระพิทยาธร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงธัญภัทร ทองขาว
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงกชกร บุญยิง

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงจิระดา เนียมสงค์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงวริษฐา สงแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงอภิสุตา บัวเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงจรรยมณฑณ์

พานทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วนก
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงกัญญาภัค รินทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงธีรนาฎ ปานจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงอธิฐิยา ปราณประเสริฐ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงพรทวีพร ทองจันทร์แก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงธัญชนก บุญศรีโรจน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงวรัทยา ศรีคงแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงรัตนวรรณ ขวัญมิง

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงอัญชิสา ไชยมาตย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร เมืองรักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงชนิกานต์ อักษรนิตย์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายวสุธร ฉิมประสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กชายกวินเทพ พลายด้วง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายจตุรพรชัย สุขทอง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงกนกวลัย พรหมทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายกันต์ธีร์ หนูเสน

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายณภัทร ศรีคงแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายคุณานนท์ มีเสน

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายเกียรติศาล เดชเกิด

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายนนทกร พวนอินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายพันธวิส เลือนแก้ว

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายพงศ์อนันต์ สังข์งาม

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายธนธรณ์ ทองสังข์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายเอกรินทร์ ศรีวารินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายวีรภัทร แบลมพีด

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงสริตา เดโชชัย
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร คงแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงพีรดา จันทร์เสถียร
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงกรวรรณ สุขสม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงญาณิศา สุขกรง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงพวงชมพู ขาวทอง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงวริศรา มุกสง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงปุณญาภา ละอองแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงพัสตรภรณ์ ย้อยยางทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงศิรประภา พรหมพิทักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงปุณชญา ละอองแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงเสาวภา ศรีสุข
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ ศรีวารินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายณัฐสุต กรีพละ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายพุทธิชาต ทองเอียด
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ คำเปล่ง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายปวริวัฒน์ แก้วกับเพชร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมทานนท์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายศิวัช ทองสง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายสุรเดช หนักเกิด
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายทิวัตถ์ บัวเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายจิระยุ สงแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายณัฐภัทร บุญทองแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายกิตติชัย สุวรรณมุติ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ วุฒิวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงณิฌา ท้าวสกุล
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงเมธินี กัณหาอุดม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงจิตชญา เจยาคม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงปานชีวา อาศิรเมธี

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงธัญสินี สังแปน
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงนฤมล นวลปาน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงกันติชา สายหมุน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงพิชชาภา มณี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หลักชัย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงปยดา สองภพ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายวิภูวิศรุต ทวยเดช
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายธนภัทร ลำนวล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายเอกธนัส แท่นทิพย์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายพงศธร ขุนอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายศุภกร อินทร์อักษร
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ หิรัญธานี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายสรวิศ วรรณศิลป
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายชวกร สังห์แก้ว
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายนราธิป ช่อสม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายนัธทวัฒน์ จาโร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงภัทราภร สระสวย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงกชพร สมัยแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์แก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงกรกมล หนูแจ่ม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงอรชพร มีเสน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สายจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงรัชนีกร นิจปราณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เมืองทองออ่อน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงทักษอร พานะหิงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงอภิชญา รัตนวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภุมศรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา พลเกษตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายธีร์จุฑา เพชรจุฑา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายอธิภัทร ข้องจิตร์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายกฤตเมธ พรมจีน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายกนกศักดิ

์

มณีเศวต
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายสรายุทธ ขุนอินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ส้มพลอย

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายทะนงศักดิ

์

ปราช
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายอนุพงศ์ มีศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายเอกไพฑูรย์ เจริญกุล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วมณี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงญานิศา อนันตะพัฒน์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงสุภาพร ปานมาศ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉิมเกือ

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงจิดาภา
ตระกูลวณิชชากร ๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงปาลิน จันทร์คง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงสาติกา หนูประสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงกชนันท์ เนียมสงค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงจันทพัชร์ หนูเสน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงวธูสิริ ลันซ้าย

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีวารินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ โมสี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายณภัทร สังข์ชุม
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายณัฐชนน กาฬกาญจน์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายธีระวิทย์ ฤทธิวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายสานิตย์ ชุมแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายเอกภพ มณีรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายกฤษติพัฒน์ แปนประดิษฐ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายธันวา ทิพย์โภชน์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงกมลศรี มณีวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงเขมจิรา หนูสังข์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงณัชฐกานต์ ชูรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงค์รอด

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงนริศรา เนียมสงค์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงนิศาชล พรมเดช

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงปฐมาวดี สุขเนาวรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุวรรณศรี

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงลินรดา แก้วช่วย

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มากแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงอิญจน์ เรืองกลิง

้

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงญาณิศา ชาชำนาญ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ษรเดช

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายกฤษดา เสนอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายกลวัชร ไพแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายจุฑานนท์ ทองสุข
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายเทพฤทธิ

์

เลียมสุวรรณ

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายชวัลชัย ภิญโญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายขจรเกียรติ ทองถวิล
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายปฐพี จิตประกอบ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงนิศานาถ วัฒนานุรักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณธานี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงปฏิการ์ คล้ายแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๑ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
พ่วงทอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงเจตศุภา เมืองรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงพัชราภา สุขภิทัก
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงธันต์ชนก เพ็งสุวรรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา ประศรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงปวิศรา เขียวแปน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ ขาวทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายสิรวิชญ์ อุ่นสุข
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายศิวกร มูสิกะ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายธนากร สุขแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายอนุชิต ปยัง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายกวีวัฒน์ เรนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายเตชิต สังข์สิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายปารมี หนูนุ่ม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายชัยวิชญ์ เกิดศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายณัฎฐากร ช่วยเกือ

้

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายธนกร ชูสังข์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายกรณ์ หลีช้างใต้
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายทีรธัส จันทบุรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงชนากานต์ เพชรหนองชุม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงกมลชนก ขวัญใจ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงสุจิตรา เจยาคม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สัจจะบุญทวี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงกุลธิดา บุญสุวรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงกวิตา บุญเกย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงทานตะวัน จันทร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ชูสังข์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงอรุณกมล นิตย์วิมล
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงสมภัทรสร สืบสิงห์คาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฤทธิมนตรี

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เจียมแดง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงกิตติญา คงดี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อนุนนท์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายณัฐพร เจยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงณัชชานันท์ หนูเจียม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงอนันตญา เรืองพะวังค์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงจิราพัชร ปลอดใจกว้าง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายธนันธร ล้อมเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงสุธินันท์ ไชยรักษา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายธวัธชัย คงดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงนิชาภัทร หนูแย้ม
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงเกวลี รักชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายศรชัย ทองทรง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ขำเนย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงนรมน ชูลาน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายรัชต์ธร ด้วงช่วย
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงธมลวรรณ รักหนู
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงกชกร อักษรเงิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงวรรณิดา ด้วงอุบล
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงฐิดาภา ปญจะสุวรรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงศศิภักดิ

์

นามสังข์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงวันวิษา รอดยัง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายธนภัทร ทองมี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายแทนกาย ศรีโยธา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ด้วงศรีนวล
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายตุลา รอดบัวทอง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงคิริสา มันแก้ว

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงกันญาภัค ขำวิเศษ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงจิรัชยา หนูนวล
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ศักดิเศรษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงพัชริดา สุขสว่าง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ คู่มณี
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภักดีอักษร
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงธันย์ชนก แสงศรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทิพย์โภชน์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายธีรภัทร อ่อนทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายพัชรพล อินทร์ศรีทอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายฐิติกร ด้วงช่วย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงชฎาพร หมุนจำนงค์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองมา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงมัฐศิกาญจน์ มูสิกะ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงภัคกร โรจนสิชากุล
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงภูษณิศา สังขานุ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงวรรณิษา ชูสังข์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงพรระวี พลเกษตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายเอกรัตน์ ชูแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงชญาน์นันท์ รัตนตรัง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงอิศริญา รัตนบุรี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายวรปรัชญ์ วรานุชิต
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๐ เด็กหญิงเกตุประภัทร
แก้วนก

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายนัททิว พลสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายจักราวุฒิ ศรีอำภัย

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงวรณัน ภุมศรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล คงใหม่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๕
นางสาวญาณิศา นาครอด

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายวีระโรจน์

โชคทองยอดแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายธีรภัทร ขาวเสน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ขวัญรอด

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงปญญดา แก้วรักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หนูวุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงอภิชญา จันทร์แก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงสุทธญาณ์ ขวัญแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายวิชญะ จันทร์แก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงสุพาพร นวลพลับ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายปุญญาพัฒน์ ทองมาก

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชูชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงโอศิตา มิงวรรณ

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายวรัญู ยิมแก้ว

้

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายวรินธิธร

์

แก้วนก
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายพีรวิชญ์ อ่อนแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายชัยมงคล รอดทองเสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงวิภูษิตา นิลละเอียด
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายยุทธนา อยู่ขาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พิเคราะห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลีเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายเอกภัทร บุญทองแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทองทรง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เกษกล้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงอดินุช ศิริเขตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายธนวิชญ์ อินอักษร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายจิราภัทร คงหอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายณรงค์ชัย บุญเพชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายปญญาวุฒิ เดชสุด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงกุลรัตน์ พรหมสมบัติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงขนิษฐา ถนนทิพย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีไสยเพชร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา แปะก๋งเส้ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงชัชชญา นาคินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงณัฐชยา เวชพิทักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงณัฐริกา ช่วยวัง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงธัญกร พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงธิดาพร บุญจริง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ คงไข่
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงนภัสสร ภักดีแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สวัสดีรักษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงปานจรีย์ ศรีประจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงพินิยา รักหอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงพิมลนาฏ เนินทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงยุภาภรณ์ ปราณเกิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ มีชูศิลป
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงศิรภัทร ทองแก้วจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงสโรชา ลีจ้วน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงสโรชา จงไกรจักร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงสารุวรรณ ดำเดช
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงสุนิสา สิทธี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายเจษฎาพร สมัยแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายชลนที พรหมเกิด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายวัชรพงษ์ เส้งอัน

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายวิภู กลางบน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงภาสุ แหละปานแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐปาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงจิระภรณ์ เรืองอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงธันยชนก อินทรสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงสิริวรรณ หนูเสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี วงศ์สวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงอรฤทัย กองแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงอรสา กรีทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายปรเมศวร์ อักษรทิพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายภีรพัชร คงเรือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายภูชิต ประทุมไชย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงกรรณฐิมา ไชรักษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย ขาวเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ดิษขนาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงดวงจันทร์ รัตนบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงทิตาพร บุญพา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงนิชานันท์ ขาวสนิท

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงรัตนา ขุนพิทักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายธนกฤษ ช่วยบุญชู
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายธีรภัทร์ พรหมศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายภาคภูมิ จันสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายอัษฏาวุฒิ ขุนทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ไชรักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา พรหมแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงธัญรดา จ้อยชม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงเนตรอัปสร วิชาดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงมนต์ทิพย์ ณ พรหม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงศิลา ศรีสังข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงสุทัตตา วุ่นดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงโสรญา เรืองอ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายฉัตรมงคล พรหมสุทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายไชยเชษฐ์ ขุนทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ มาชาตรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงจุติมา อินทวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงชลดา เพชรทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงชัญญรัตน์ ภิรมย์รักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงธัญญพร ช่วยเขาบาท
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงพิระดา จันทร์เพชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ถวิลวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงศราศินี มีแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายนพเดช บุญกำเนิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายพชร เพ็ชรแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายวัชรพล มีสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายศรัญู ชูสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายสิริศักดิ

์

ศรีศักดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงจรินญา คงแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงณภัทรา นาชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกิดเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงนันทิชา ไข่แก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงนันธิชา บุญรอด

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงปยฉัตร นาทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงมาริสา มาเพ็ง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงวีรเกตุ ไกรเกตุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เถือนดำ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์มาก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุขเพ็ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงอรณิชา สกุณา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงเจนจิรา ประทุมสังข์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ไกรอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงดวงใจ เชือเมืองพาน

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงเบญจมาศ คุ้มสังข์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เทียงมนต์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงรุ่งฤดี พรมปาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ ปรานพล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงอนัญญา เมฆเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ สงสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ผาดแผ้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายกิตติชาติ ตาดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายทักษ์ดนัย ดีเปนแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายวุฒิชัย เปลียวปลอด

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิพย์กองลาศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ พรหมเกิด

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงธีรนาฏ ประแจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงปริฉัตร สังข์ช่วย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๗ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงปาริชาติ เพ็งหนู

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงพัทธิรา นาแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงรวิชา พาหละ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ล้านเพชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงเสาวรสธ์ ชูศรีหะรัญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายกิตติ ตะวันรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายปฐมพงค์ หนูทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายปยะชาติ ภูมิพันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายภาคภูมิ มีแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายภูวนาถ พูลนวล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงณัฐชา คงทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ มิงวัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงอลิสา นุ่นแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ แปนห้วย

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงวรรณษา บุญจริง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปติรัตนวรนาท

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายธณรัฐ เจริญศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงจีรนันท์ วงค์ปนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงจุทามาศ ศรีสังข์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เฮงอินรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงณีรนุช บัวแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงธิดามาศ นุ่นนุ่ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงนภัสสร มากจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงปาริชาติ มีแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงปุณณิศา เพ็ชรโรจน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงพัชริตา เพ็ชรรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงอัญธิฌา เอียมเพ็ง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงณิชารีย์ กรีทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองธวัช

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงปทุมมาศ แก้วดำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงปุณญิศา สงสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงภัทรสุดา พันธวงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงศศิพร ชูโต

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ทัศมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงแพรพลอย สงเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๘ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงอรรวรรณ เหล็กสิงห์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงอริศรา หอยแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายณัฐพล แก้วช่วย

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงเกตุวดี ลอยลม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงจินดาวรรณ มณีแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ผาดเเผ้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คะเณย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงพลอยชมพู ชูจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงวาสนา ดีด้วง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงอารียา อ่อนแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงกนกอร ภมรานนท์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงรรรรรร ภูษารัตนวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงวรรณลิตา ไกรทิพย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงอัจจิมา แนมใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงอารียา คงสงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๕
นางสาวปยะฉัตร มาเพ็ง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายนัฐพงษ์ จันทร์หยวก

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายนนธวัช จีนถนอม

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายอภิสิทธ์ สุขสำราญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงนรีรัตน์ ทิมขำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๐
นางสาวสายธาร วันแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ดำด้วงโรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงญาสุมินทร์ ขาววงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศึกขะชาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายอนุชา รักมันคง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงนุชนาถ แก้วหนูนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงพัชญาภา ศักดิโต

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๗
นางสาวสิริกาญจน์ นามันคง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงอาทิตญา ดิษณะเมือง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๐๙๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ไทรทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงปนมณี กมลจินดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงรัชณีกร รัตนบุตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงลลิตภัทร ใจเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โอนอิง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายรัชต์ธร ทองเอียด

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๙ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร โปณะสุวรรณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงกัญญารักษ์ พันสิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ พูลสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงมาฆมาศ มาเพ็ง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๐๙ เด็กหญิงเหมือนตะวัน
อินทองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายศักรินทร์ คงบุญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงฤทัยชนก นาคง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงศศิธร ไหมแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำด้วงโรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงเสาวรัตน์ ขาวอาราม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงนันยณา กวมทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงสาวิตรี พันวิระ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงสุขิตา หัสตุด

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา รุ่นแสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ลานทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงปภาวดี ปนเยือก

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงอริสา แจกจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงอ้อมทิพย์ คงดำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงอรรถวดี บัวหมุน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๔

นายสุรเชษฐ์ คงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๕

นายสุภัทรชัย ยอดแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๖

นางสาวสุดารัตน์ กลับทับลัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๗

นายอภิสิทธิ

์

ดิษขนาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๘

นางสาวจุฑามาศ รักเสมอ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๒๙

นางสาวทิติยาพร อุทัยสาร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๐
นางสาวนิศารัตน์ นุ่นนุ่ม

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายนันทิพัฒ์ โหม่งสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๒

นางสาวพรสุดา ไทรทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๓

นายณัฐพระรภ บุญจริง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายทัศน์ชัย ห่อหุ้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๕

นายสิงห์ราช โปณะทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๖

นายธันวา สังข์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๗

นางสาวปนัดดา เจริญสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๘

นางสาวเพชรฟา บ่อแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๓๙

นางสาวเมตตา ไกรไทย
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๐ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๐
นางสาวอิสริยา หนูเสน

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๑

นายพัฒนพงษ์ สมใจเรา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๒

นายนวพรรษ จิตซือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๓

นางสาวภัทรวดี ยอดแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๔

นางสาวสุนิตา สุกเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๕

นายอนุวัฒน์ คุ้มสังข์
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๖
นางสาวกัญญากรณ์ เรืองรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๗

นายอนิรุต หนูสุด
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๘

นายสุรศักดิ

์

หนูเล็ก
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๔๙

นางสาวสิริกร จงไกรจักร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงทิบานัน ระวัง

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายวรพล ศรีหะรัญ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ คงเรือง
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนมุณี ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา รัตนมุณี ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงณัฐิชาญ์ บุญราม
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงอนันตญา เกินเหลือ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รอดเมือง
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงกัญธิมา ทองช่วย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงมัชฌิมา หนูทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงปรีญาพร รอดหยู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา ทองเล็ก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงกรภัทร ชูศรีธรรมรัก
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงพิชยา ทรัพย์มาก
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงพิมพิศา บุญช่วย
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ท่าสำราญ
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ทองเรือง
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงสรัญญา บัวเทพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงวัชนิดา แก้วบรรจง
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายภูเบศ พงษ์ไทย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายกฤษดา แปนสีนวล

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายเอกราช เมืองจีน
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงเหมือนฝน พงศ์พันธุ์วัชระ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีหะรัญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กชายศิววงศ์ สุขจันทร์
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๑ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายกันตินันท์ เบ้าสิงห์สวย
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายนารากร เขียดสง
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายบุญยวัฒน์ ถาวรนุวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงทิพย์เกสร ชูสุข ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงปณฑิรา ปะเทสัง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงณัฏฐากร มิงวัน

่

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ วุฒิศักดิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายสรรเพชญ พรหมจันทร์
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ชูดวง ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงอธิตา หมืนจง

่

๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายสหรัฐ เพ็ชจุ้ย
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงรสิกา จุลเกลียง

้

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำแก้ว

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงวรรณนิศา เนินทอง
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กชายธัชพล สุวรรณมณี
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงทิพย์วิมล แสงแปน

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายวิสาโรจน์ หนูปอง
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายวรรธนัย โรจนรัตติวัลย์
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อล้อ บ่อล้อ  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ คงยัง
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์เพ็ชร
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายอนุชิต เพ็งหนู
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงอัญชิสา ศรีทันเดช
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงตวงพร จันทวงศ์
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายสราวุฒิ สอาดแพน
๓๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ชูแก้ว
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงกุสุมา ปนสัมพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายกฤษฎา กัวภิรมย์

้

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงปนัดดา ทองนาค

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ เศรษฐประเสริฐ

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงเกตน์สิรี ศรีอภิญญา

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายต้นนำ สันตยานนท์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายบุญชัย จิตพิศาล

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายอรรถพล ถนนทิพย์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ จงไกรจักร

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายอรรคราษฐ์ ทองเทพ

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๒ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงกรทิพย์ จันทร์ทอง

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล จงไกรจักร
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงธัญพร ษารักษ์
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ วังจำนงค์

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงพิชชาภา คงวัดใหม่ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายกมล ชูช่วย
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ เปยฉิม
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ศรีสมโภชน์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายธนวัต บุญจริง
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายธัญสุดา เจริญศรี
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายจุลจักร ผลาจันทร์ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนา แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายธฤษณุ สงรักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายจีระวัฒ พิทักษ์วงศ์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายทวีวัฒน์ ทองดอนโพธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายสราวุฒิ จงใจ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วกาญจน์ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายธนัชชา ขุนปริง ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายอนาวิน ขาวสนิท ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายภัคพงศ์ เรือนงาม
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงกตัญุตา ทองดอนโพธิ

์

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๐ เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์
อนันทกาญจน์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ กรรมแต่ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

อักษรคง
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักษ์ทิพย์

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงฐิติวรรณ ภาษี
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายภัทรพล ทองเกียรติ
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ดำคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายภูวดล ศรีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ รักคง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายสุทธิภัทร สุขรักษ์

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแดง แดง  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงดุริต้า บำรุงชู
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายชาคริต รัตนพงษ์ปรีชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายณัฐกิตติ แว่นนาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๓ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายวีรภัทร รัตนชล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงธนวดี ทองสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงปนัดดา ศรีไสย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงอภิชญา คงแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงอนัญญา ช้อยจรัญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายเทพทัต หนูอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงพัทราทิพย์ นวลแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายเฉลิมชัย วงศ์อุทัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายอมรินทร์ ทองเกรียจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา เอียดขลิก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงปฏิพร กำเนิดสม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายธนากร ศรีไสย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายปฐมพร นวลแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงสโรชา จิตรละเอียด
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายวิศรุต คุ้มขำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา พันธุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงณัฐพร สังข์นุ่น
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กชายประเสริฐ ไชยฤกษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงนาฎลดา จันตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงพิชชาภา เพ็งหนู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายธีรภัทร ปานทน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายศุภเดช ปากดีหวาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา คงแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ด้วงแดง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายอุดมพงศ์ ปานแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงพัชรี มาศเสมอ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ หนูด้วง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายวัชรินทร์ รัตนพงษ์ปรีชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายพิทยุตม์ บำรุงชู
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงณิชาดา ทองเย็น
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงนฤมล ห้องคลิง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายธวัฒชัย บำรุงชู

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายศิวายุ ซุ่นยะโม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายฟาเดียว ทะโพนชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายชโยดม คงเอียด

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายสวภัทร สายจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายอนุรักษ์ หนูอ่อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายตะวัน ชูโฉม
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายศราวุธ ช้อยจรัญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๕

นางสาวนาตยา แก้วจำรัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงขวัญทิมา ช่วยเนือง

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงชนิตา รักษาชล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงภัทรพร เสงียมวงศ์

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายธนวัต เดชเกิด
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงอนัญชนา จีนชาวนา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายทีปกร หนูนุ่ม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขุนสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายวรากร สายดำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงวิชญาพร บุญเกิด
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงธัญชนก บุญแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงปณฑิตา รักษาชล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา อนุรักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงศศิภา รักกำเหนิด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงปริญญา หลินมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงศุทธินี ฉิมอินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงชลธิดา ปานสุข

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงบุณยณี จินุกูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายบุญมี สิหานาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายสกุลโชค แสงเสวก

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ชำนาญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงฐิติพร หนูทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายมนัสนันท์ วันรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายจักรภัทร สายเท้าเอียน

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายสรยุทธ ชำนาญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายอาทิตย์ อักษรทิพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงปนัดดา ไกรสยมพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายทินศักดิ

์

ชูชืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายเดชมนตรี ยังชู
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี ไชยวิจารณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ สมานทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายมนัสวุฒิ วันรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงณิชาภัทร เรืองสังข์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายกฤษกร สาทเวช
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายชาญชัย ดำแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายณัฐพัฒน์ ประทุมสังข์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายธนกร จุลภักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายนพกร จักรไชย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงกันญานัณฐ์ พันธุ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงกุลนิดา อินทร์พรหม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงบุณยานุช แก้วหมุด
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงวริศรา คงแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายธีรชัย ทองมะลิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แปนศรีนวล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ฝอยทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงสุชาดา สามงามทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงวรรณิษา ชาญณรงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงชาลิสา มารทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กชายอนันตสิน ขวัญมิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงฟาดาว ทะโพนชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงอมราวดี บุญยศิลป
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงปยาลักษณ์ จุลแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชุมแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงลลิตา แก้วนวล
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายพิชชากร สีทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายยศวริศ หนูรัก

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายภูบดินทร์ นาคปลัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ แสงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เผือกนอง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงกชกร แจ้งเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายสายัณห์ เจนชล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงสุชาวดี แท่นเงิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายธนาธิป สุวรรณมณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงเมธาพร ทองแย้ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญทองแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายณพดล สายไหม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงสุธาสินี ทองร่วง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงอติญา ระถะการ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงวันวิสา รักทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายณพดล อินทร์จันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงณัฐชา เดชบุญช่วย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายนาวิน แท่นเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายณรงค์ นาพนัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรรศิลป
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายอัครวินท์ หนูเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายศุภกิตต์ ชุมแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายศุภกันต์ ชุมแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายนภสินธุ์ สุขเถียม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงรัตนวดี สุขเนาวรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายวสันต์ ขุนสงคราม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายธรพัฒน์ ชูถึง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายธนากรณ์ แตงอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงสุพิชชา พุทธิชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ยีเสียง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายบรรณสรณ์ ชูชืน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายสุวิทย์ ธานีรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายสุรวุฒิ ละม่อม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังข์แก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายอานนท์ นวลละออง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายอนุวัท ขุนบุญจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีคะรัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงชไมมณี ศรีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายธนากร เขียวชุมนุม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงสุรัฐญากาญ จิตต์สำรวย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงกวินธิดา พรหมราช

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงนัณธกาญ สงรัก
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ บัวผุด

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ด้วงหวัง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีคงแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๗ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เทพา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายพัชรพล แตงเพ็ชร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายธีรเดช เกษรินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงอภิชญา พ่วงแสง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงจิตปรีดา เฉียบแหลม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงชุตินันท์ อันทอง

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีคงแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงฤทัยชนก ขาวนวล
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ นวลใหม่
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายสราวุฒิ สุขวารี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายกะชามาศ ช่วยศรีนวล
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายเฉลิมวัฒน์ หนูหีด
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สู่ภิภักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายปะรินทร์ แซ่หลี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายณัฏฐภัทร แนะแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายรัฐฤทธิ

์

เกาะทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายสิริณัฎฐ์ สงรัก

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายรวิภาส หนูจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงสิรภัทรญ์ งาหอม

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายพงศกร แทนโป

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายอนาวิล เพ็งเกลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายสิทธินันทร์ ขุนทองพุ่ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงจิระประไพ บัวบาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงภาวศุทธิ

์

จันทร์ดำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงปยาพัชร ปรางหมู่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงหฤทกานต์ พรถิระมนตรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๑

นางสาวณิชากร ไชยพลบาล
๒๑/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๒

ว่าทีร้อยตรีรัตนา

่

แก้วสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายพงศกร โอฬากิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงปนัดดา บุญคงคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายณรงค์ชัย แว่นนาค
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงรมิดา จันทร์นวล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงปฐมาวดี แสงส่ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงภัคจิรา ไตรพัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ สงค์แก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายธวัฒน์ ทองถวิล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายสังข์สิทธิ

์

หมวดทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงจิราวรรณ คงเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายสันติสุข จีนศรีคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงปรียารัตน์ แก้วนก
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เสนแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงสุมณฑา ทองสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายนวพล คงสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงรัฐวดี ขวดทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายณัฐพงค์ ชุมทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๒

นายศักดิธัช

์

หนูวุ่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงดุสิตา จันทร์แก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขอนันต์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ วรรณแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงวรรณลิษา ภิรมย์รักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงชญานี อุคำ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กชายธันวา บัวลอย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ ชูฮวด
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายภัทรพล ธรรมตาล

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายอมรฤทธิ

์

แก่นทอง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายสุรสิงห์ กลับทับลัง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงสุชาดา บุญคงดำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จึงรุ่งเรือง

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ปนประวัติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายรณกร กาญจนะถาวร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

คงจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายทักษดนัย มะลิวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายภาคิน บัวทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายวิษณุ หมืนชน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

สุทธิสงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ ราชนุ้ย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงอารัชธิดา คงเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายศักรินทร์ แก้วสุด
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงขวัญฤดี น้อยเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงจิราพรรณ ขาวแก้ว
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงณิชานาฏ รักซัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงวชุการัตน์ จันทร์แก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงวริสา เสนนวล
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แว่นนาค

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงวรรณฤดี บุญช่วย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายชยณัฐ ปรอดทองสม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายธีรเดช ปานช่วย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายคฑาวุธ เงินจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายนาราธิป ่ส่งเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ปญญาวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายภาณุพันธ์ สุขทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายอภิรมย์ แสงจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงโชติกา รักซัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงถาวรีย์ มณีโชติ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงนริกานต์ บัวแก้วฉีด
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงนันทิดา สมจริง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงสโรชา ส้มอุ้ย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงสิรินาฏ แสงมณี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา ไชยพลบาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายธนันท์ภพ รักแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายปราริพัทธิ

์

คุณาจิระกุล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายวีรชาติ ทองสุก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายประกาสิต มะโนงาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงธัญสุดา อินชนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงนภัชกร ศิริพร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายธีรวิทย์ แก้วนก
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงทักษอร ขุนศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงเพ็ญภิชา ทัพพงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายฐิตินันท์ นักเสียง

ี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงนาราภัทร เกิดด้วง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ช่วยจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชุมกลิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงนิรากร คงอ่อน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายภาสกร ถือทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายชาญสิงห์ ใหมด้วง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ภิรมย์รักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงกชกร ชูชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร หนูแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายจักรภัทร แว่นนาค
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายภานุเดช จันซิว
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายชนาธิป เดิมนุ่น
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงพรทิพา ดำหนู
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายธนากร ชูจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงสุชาดา ฤทธิราช

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงธนพร แก้วทองสอน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายนวพล ศิริรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายภูธเนศ จันซิว

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายณัชชา สัมฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายวุฒิพงศ์ พรหมนุ่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายกฤษฎา สมบัติพุทธ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายจิราวุธ ช่วยพัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายพัชชากร อิสระทะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายพีรณัฐ อิสระทะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายพุฒินาท ชูเรือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายสรศักดิ

์

คงสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงเขมรินทร์ เงินแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงดวงใจ ชูจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงบุญญิสา คู่มณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงปาจรีย์ ราษรงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงเพชราภรณ์ รักษาชล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงวชิรินทรา กังวัตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงศศิกานต์ พานชาตรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๐ เด็กหญิงศิริวิมลวรรณ
แพ่งโยธา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงอภิรดา ศรีหะบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายกฤตพล เนาว์สุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายธนโชติ ห้วยแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงพิชญา เกือกูล

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงศิรดา อ้นทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายสันติภาพ ขำจีน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายอภิธาร วงศ์รอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ เมฆขำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตติศักดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ คงแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงญนัญธิตา มีศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงถาวรีย์ ขุนรัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงทิฆัมพร นิมเรือง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงประภาพร ชูฮวด
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงพรพรรณา สงแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วเหมือน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงสุรีย์ศรี แก้วสม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา อ้นทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายธนภัทร รินทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายธนาธิป ทองบัวแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงกาญจนมล เขียวยศกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ราษรงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงสุปญญา จันทร์มณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายณัฐพงค์ คงแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชูลาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงนภสร สุขด้วง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงมาลิสา อินทร์ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงวิภาดา จีนศรีคง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงอรุโณทัย ทองมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงอังคณา อินสุวรรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายขันติชัย ย่องนุ่น
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายณัฐพงค์ รัตนมาศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายอธิคม สังข์เพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงกมลพรรณ บุญวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงภาวรินทร์ ษรภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงวรารัตน์ วัฒนเชษฐ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงสินีนาถ เรืองเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงเสาวภา หนูคง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงอมรกานต์ แซ่ตัน

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายชัยภัทร ศรภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เนตรวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายวีรพล จันทร์เลือน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ อักษรภักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงกันติชา แก้วนอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ ตุ๊กสุวรรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงศศิธร พรหมพิทักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ จงไกรจักร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงสุตาภัทร สงสิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงสุภัสสร ชูเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี สุขช่วย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลายสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายปาฏิหารย์ คล้ายวิชิต
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายภัทรพงศ์ รัตนามาศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายอวิรุทธิ

์

แว่นนาค
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ จุลเกลียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายณัฐวัชร ทองบ้านนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายภัทราวุธ ไหมขาว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายภีรภัทร ภิรมย์รักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงชมพููนุท เนรานนท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงณัชชานันท์ ขวัญแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงณัฐญา แก้วมณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงบุญญาพร ชาญณรงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงประวีณา ตุดเอียด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ณะคง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงไปรยา ใจซือดี

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงพัชรี ไชยรักษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำพิมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงศุภกร ศรีวารินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี เปลียนจันทร์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ รัตนโสภณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงอภิฤดี ดำเด่น
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ษรเดช
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงธัญวดี ทองเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงอรัญญา เกือกูล

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพชรคงแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายชัยนันต์ หนูทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายชานนท์ ทองนำแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายธีรยุทธ หนูแปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายพัทธพล มณีรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงเกวลิน ใจหาญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงฐานิกา ทองรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงวันใหม่ ชัยมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงอริสรา ขวัญรอด

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายณัชภัค เพ็ชรสังข์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายวรรณกร มณีภู

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายอาเนช กลับเอียด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงจิตรา เทพรักษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงวรรณภา ศิริวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงอริษา ดำชูพราย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงอัญชิสา คงแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายกอบชัย พลอาจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงนภัสรา ด้วงสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงนภัสสร แขวงบุรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงพนวรรณ เกษมศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงอุบลรัตน์ หนูคง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายพงศกร บุตะคุ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์มาต

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงยุวธิดา ระกำเหมก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงศุภาวดี แดงเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงโสภิตา ขวัญศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงอติพร เกตุรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เรืองฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงชลธิดา เพชรรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงฐิติภา ทองรอด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ผิวคลำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

อุดมพรสุขสันต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายพลพล บุญวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กชายอมรเทพ ภู่แปน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๔ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงกมลชนก เณรานนท์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา สิทธิรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ บุญกาญจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงนวพรรณ กลีบแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายณัฐกร ศิลปธนู
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงเกสรา ณ ปลัด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทองสมจา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๘

นายณัฐภัทร ชูเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายพงศธร คงจ้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายภูบดินทร์ หนูช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ เกิดวัด
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา คงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงปณิดา สุขน้ย
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงสุภานันท์ เมฆภู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงกรกนก บุญสงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวเกิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงขวัญธิดา ขวัญรอด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงจารวี อ่อนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ อินทร์ชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงธันย์ชนก คงพรหม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงธันย์ชนก พรมจีน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๓

นางสาวพัชรกันย์ รัตนตรัง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายปรเมศวร์ วงศสุริยามาส
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายพีรภัทร เจยาคม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายรามเทพ ไชยเรนทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายฤทธิชัย ทิพโพด
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายสันทัด ขุนอนันต์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงจิรวรรณ สุดทองคง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงพฤษภาภร พิเคราะห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชำนาญขาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงสุพัตรา วิเศษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงอภิษฎา จันหุนี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กชายกวิน เหมือนใจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๕ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายยุทธพงค์ ดีทองอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงรักษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงศศิภา ปานบัว
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงศุวลักษณ์ สายนาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ วงศ์รอด
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงสุธาวัลย์ แทนด้วง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงสุนารี กองเกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงอภิชญา เรืองสุวรรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายเด่นชัย นุ่นมัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายธีรพงค์ หนูแปน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กชายบุลากร แก้วเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายปยะภัทร์ ขวดทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายพลากร มีฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายพีระพล ชูศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กชายศรายุทธ์ ไชยกรด
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายสุวิโรจน์ ดำทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายอดิเทพ หนูมนต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ตะวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เจือบุญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงกฤษญา เนียมเกลียง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงเกศรา ขุนบุญจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงจันทกานต์ หนูคง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กหญิงชนิกานต์ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงนาราทิพย์ หนูแปน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กหญิงนุชรินทร์ ชูเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงวาติกัญ แก้วชนะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงวิภาวี ทองเอียด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขุนพลช่วย

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณสะอาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายก่อพงศ์ แทนด้วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายจิรทีปต์ บุญวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายชนาภัทร หนูเล็ก
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายธนากร มีชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กชายธีรภาพ ด้วงสงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เหมทานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายพงศา พงศาปาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายวราวุธ ชุใหญ่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงรอด

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงชญาดา คงใหม่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงโชติกา ชูทิพย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงญาณิศา ตุดเอียด

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ หนูรัก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ สายจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงนันทพร พูลเกิด

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงเบญจมาศ แขนำแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ คำสอาด

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงมุกไพลิน เนืออ่อน

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงวัลภา ฤทธิชู
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงวิชิตา มุณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ พงศาปาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงจิราพัชร นุราภัคดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายนนทนัน ทองเกือ

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงภานุมาศ เขียวบุญจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๘

เด็กชายวรชาติ ช่อสม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงกรกมล เหมทานนท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ เทพแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ คงแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กชายธีรภัทร จันทร์เรืองฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๓

นายจักรกฤษณ์ ยะวิเชียร
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อนันทชาติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๕

นายธนกร เกือกูล

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๖

นายธีรภัทร หัทยานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๗

นายวิชญ์พล ระพีกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายอลงกรณ์ ยุโส้
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๒๙

นายอานนท์ จุ้ยดิษฐ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๐
นายกฤษณะ เสนแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๑

นายกวินเทพ อนันทชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายปุญญะพงค์ พืชมงคล

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๓

นายวรินทร พลับช่วย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๔

นางสาวคันธรส ปกศรีสิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๕

นางสาวณัฏฐณิชา ภู่แปน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๖

นางสาวธิดารัตน์ หนักแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๗

นางสาวเบญจมาศ ศรีเอียมโฉม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๘

นางสาวปาริชาติ ช่วยศรีทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๓๙

นางสาวผกามาศ ทัดรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๐
นายคำรณ บุรีภักดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๑

นายธัชพล ขวัญรอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๒

นางสาวกนกวรรณ บุญประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๓

นางสาวกุลิสรา ช่วยแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๔

นางสาวชลธิชา แซ่ฟุง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๕

นางสาวธัญญรัตน์ ตรีภักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๖

นางสาวศิรินทรา คชลักษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๗

นางสาวสุธีธิดา หนูแปน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๘

นางสาวอริสา พูนแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๔๙

นายจตุพร พลเดช
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๐
นางสาวจิรารัตน์ ปานมัน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๑

นางสาวธีรนาฎ รองเลือน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๒

นางสาวปณิดา คล้ายตะพงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๓

นางสาวศุภาวรรณ สีมาลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๔

นางสาวสุดารัตน์ ทองนำแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๕

นายพรรษกร คลิงทอง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๖

นางสาวณัฐฐินันท์ จันทระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายธำมรงค์ ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงรุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๕๙

นางสาวอลิสา เพ็ชรสังข์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๐
นายไชยวัฒน์ อ่อนวิเศษ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๑

นายธีรภัทร์ ทองเอียด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๒

นางสาวกนกวรรณ มาศเสมอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๓

นางสาวจันทิมา รักษาพล
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงธันย์ชนก เนตรสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๕

นางสาวนิชา พรหมทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๖

นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์คง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๗

นางสาวรัฐฏากร รังสิมันตุชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๘

นางสาวรัตนาภรณ์ มณีรัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงวณัฐกมล พูลนวล
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๐
นางสาวอทิตยา บุญยืน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายคณัสนนท์ เกิดเขียว
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ราษรงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๓

นางสาวปนัดดา ชูเมฆา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๔

นายนรุตม์ คงคานนท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงชลธิชา สมถวิล
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๖

นางสาวจุติภรณ์ เสนาคง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๗

นายธีระภร คงเดช
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๘

นายเนติพงค์ เรืองศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๗๙

นางสาวปภาวดี เรืองปราง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๐
นางสาวเมฆลา ฟุงเฟอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๑

นางสาวชนัญชิดา หนูขำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๒

นางสาวชนนิกานต์ รักจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๓

นางสาววรรณดี จบฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๔

นางสาวสุชาอร จงจิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๕

นายสัญชัย คงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๖
นางสาวกาญจนสุดา ลักษณาวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๗

นางสาวกนกวรรณ ช่วยอินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๘

นายกิตติกร หนูท่อง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๘๙

นางสาวจารุภา ชัยมงคล
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๐
นายณัฐภัทร รัตนสุภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๑

นางสาวธนัชพร คำศรีสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๒

นางสาวอนุลัดดา พลเดช
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๓

นางสาวจิราภรณ์ ทองนำแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๔

นางสาวนริศรา ขำวิเศษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๕

นางสาวเกวลินทร์ ทองปสโน
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๖

นางสาวเสาวลี ขุนปริง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๗
นางสาวอิสริยาภรณ์ พิทักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๘

นายทนงศักดิ

์

เทพนุกูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๗๙๙

นายปุณณรัตน์ ขำปราง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๐
นายพิชัย เพชรจุฑา

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๑
นางสาวจันจิรา เสรีพงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๒
นายอภิสิทธิ

์

ทองศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๓
นายอัษฏาวุธ ทองเพ็ชร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๔
นางสาวกมลทิพย์ ขุนบุญจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๕
นายพงศ์ปณต อุ่นสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๖
นายธเนศ ยอดขวัญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๗
นายอธิพงษ์ พูลนวล

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๘
นางสาวรัฐพร จิตติศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๐๙
นางสาวสุภาวดี แท่นเงิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๐
นางสาวกันติศา จันทร์แก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๑

นางสาวพัชญา ศรีราม
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๒

นางสาวสุธาทิพย์ แก้วสองศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๓

นางสาวณัฐชา สงอักษร
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๔

นายสนธิรัตน์ พัฒนกิจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๕

นางสาวอรพรรรณ ชุมประมาณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๖

นายธณาวุฒิ ซ้ายสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๗

นางสาวเมธิญานี รักประทุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายณัฐชัย ครุฑแคล้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กชายณัฐพล ขุนนัดเขียร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงองคณา สโมสร

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กชายศิวกร ยอดไชย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กชายดิษณ์กร ใจเย็น
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายกีรติกาญจน์ กรรชนะกาญจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงณิชารีย์ แย้มเยือน

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงนิคเนตร ตลึงจิตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงเนตรตะวัน ไชยประภา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงเพชรลดา โพสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงวิชุดา จารุพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงอัยลดา สึกพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายภูตะวัน คงฉาน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงสาริญา ปยจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิสถิตย์

์

โคกโพธิสถิตย์

์

 

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงปลิตา สมใจ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำรอบ ลานสกา  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงจุฑามาศ หัตถิ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ ลานสกา  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงอังคณา ทองยวน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ ลานสกา  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๕

เด็กชายสุทธิภัทร แซ่เลียว

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงตติยา เสวกวัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตต์สะอาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายธนกฤต เจริญคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายกฤษฎา มาเพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายธีรพงค์ แปนทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายนิธิภัทร์ สินธุ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กชายภาสกร ทองคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายณัฐพนธ์ เดชถวิล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายปณณธร ขนอม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายศุภกฤต กองสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงนภัสสร แก้วชุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองสม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงธนวรรณ วิจิตรภักดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงกัญญาภัทร เพชรรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงพลอยพรรณ พันธ์โชติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงนวพร ทองยอดแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงจินตนา สุโขพล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันโทวาท
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงดวงกมล ยอดมงคล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงสิรีธร พรหมคุ้ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงญาณิฐา ยีสกุล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ มาศปน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงชลีกร อุ่นสอาด
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายเจตพล ทิพย์รัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา จีระประดิษฐ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายอดิเทพ อยู่จุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กชายนาคร ลาภจุติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงปนิษฐา แซ่เอียว

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูปลืม

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงศิกขริน อ้นเมฆ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กชายกฤษดา นาคขาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายพิเชษชัย ประทุมสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายพรหมณภัทร คันทิพย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายชัยชนะ สุขแท้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายธนพัฒน์ ขนอม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายวีรภัทร ปญญานพล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายภาณุ กลินหอม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายสิทธิโชค ชัยอภิวัฒน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงกัญญาภัค หงส์วิริยะกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายปวริศ พรหมสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทิพย์แก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงณัฐฐพร ขนอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงนภัสรา สิงห์สมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงกมลชนก ชูพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงซาลิษา ขนอม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงทักษอร ขาวขันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ นันตสุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงจริยาภรณ์ มีแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงโชติกา เรืองแจ่ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงพรธิดา แสงเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงชนากานต์ เสมอหน้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงกนกพร ชูเขียว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงพรรวษา สงสังข์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงสิริวิมล นิยกิจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงจารุกัญญฺ์ ชูพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายวีรพล กรรมการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายภาคิน จู้ลิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายอติเทพ เพชรรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายศุภวัฒน์ บุญสิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายฉัตรนรินทร์ ใจกว้าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายฉัตรมงคล ใจกว้าง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กชายธนกร เหมทานนท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายศตวรรธ กาญจนรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายมุรเดช เอียมสำอางค์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงอภิชญา นพเดช

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายพงศธร ทองมาก

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายธนกฤต หนูช่วย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายธนากร ดำคุ้ม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายพิเชษฐ์ พรหมศรีแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายอนุรักษ์ มหาพงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายสุรพัศ ลิมสุวรรณ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายฐิติพงศ์ ยวนเกิด

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงนันท์ธิพร จันทร์แก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงสรธัญ ขรัวทองเขียว

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายรัฐภมิ ชูมี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายชลธิศ ดีอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงกัญญณัฐ วิริยะสมภพ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายวีรวัฒน์ นราพงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กชายภวพล ใจสนุก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์พัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงพิยดา แก้วรจนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงสุปรียา จันทรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงปุญญิศา ทองใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงสุภัสสร นุรักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ขุนหลัด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงสุขิตา พัดชืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุมชู
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กหญิงณปภัช ทองนุ้ย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายณัฐชนน จันทรเพชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายพงศกร สอาดฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กชายธนกร ใจรังษี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กชายชยาพล วันทยะกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายปวเรศ หนูคล้าย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายบุญพัฒน์ รอดเฉือย

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กชายธันวา จันทร์ล้า
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กชายชินภัทร แซ่ตัง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ สมบัติมาศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงพลอยชมพู นวลแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงปณฑิตา ทองใหญ่
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายสิทธิพล พัดสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงพัทธมน รัตนะยามะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายนฤพล สายาวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กหญิงทิพนภา สมนึก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายสรยุทธ เกตุชู

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายอดิเทพ สนเทียนวัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กชายศกุนิชญ์ ประทุมสุวรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงจิราพรรณ งามโฉม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงจีระวรรณ แทนรินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กชายพฤตินันท์ เล่าสกุลสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กชายนัทธพงศ์ พิชัยฤกษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล มากภิบาล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงวศินี ขนอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บริบูรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สมทรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายต่อตระกูล สยามเขียว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายอนุพงศ์ ไชยเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายรวิพล สุขสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงณิชาภัทร สมเชือ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงกนกพร แซ่ภู่
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงคมคาย เตโช
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กชายศุภณัฐ พัดสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงณัฐพร สุขแท้
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญต่อ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงภคพร ประสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงณัชชา ขำแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงกรกนก เมืองนิล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายธนภัทร ทองบุญชู

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทองจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กชายอนนทพร บุญชากร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กชายกลวัชร คล้ายเข็ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายศุภเชษฐ์ อุตมะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายพลพัฒน์ เชาวลิต
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงจรรยพร ศิลาสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายมังกร รูปสะอาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงกิจศิญา ทองนุ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายทินรัตน์ ทาปลัด
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กชายภูวเดช ขาวนวล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงจรรยพร เสนดำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หนูเส้ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายฤทธิพล รอดแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายพัชรพล เพ็ชรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กชายจักรพงษ์ ผ่านสาคร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๔ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงศุภการนต์ โพธิสาพิมพ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายว้ชรชัย แซ่อุ้ย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงศิตาภัทร ช่างสลัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงวนิสา จันทร์ทิพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงปทมพร รักคงแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กชายณัฐวร สุขคง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ขวยไพบูลย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงกรกนก เพชราภรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กชายจิรายุทธ คะสี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายศิวกร พัฒน์ชู
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายนนทวัฒน์ พยัคฆ์รังสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ แปนคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายวีรพงศ์ บุญญทลัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายวิศิษฏ์ จิรกาญจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายสิทธิชัย นวลขาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายตะวัน ด่านซิโรเรศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายโชติพัฒน์ เพชราภรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายจตุพงค์ เสมอหน้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงพิมลนาฏ จันทร์ตุ้ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายธีรไนย สุวรรณบุรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายธีรภาพ คงสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายโชคดี ศรีเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายธราดล สุทธิช่วย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายปญญากร นุรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายสายฟา ทาดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา คำสมศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงพัชรพร บุญมาก

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงวรรณวณัฐ ประเสริฐอุ้ย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงณัฐตนันท์ สุขแท้

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงปานไพลิน บัวคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๐ เด็กหญิงประทุมวรรณ
จันทร์มณี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงศิรดา มีเพียร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อธิคมานนท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

แพลือ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายจรรยวรรธ โอทองคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายสิปปกรณ์ เกาะทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายปณณธร ซับมัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายธงชัย ศรีเกิด

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายจักรพันธ์ ใจสุด

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายภูพิพัฒน์ โสมปาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายรชต ใจยศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายฐิติวัสส์ ขนอม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายมารุพงศ์ เรืองทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายธราดล สมวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ อันทวิมล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ แซ่โย้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายธนกฤต วรรณจรุง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายธนัชชา หงวนตัด

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

ทวี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายสุภวัทน์ ไตรเมศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายนนธวัฒน์ บาลโรย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายวิทธิเดช คำนวณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายกิตติธัช หงส์วิริยะกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายนฤพจน์ คำหวาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงวิฑาดา ไตรระเบียบ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงทิพรัตน์ สุสะอาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงพิรญาณ์ โพธิทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายปใหม่ ทาระพงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงปวริศา ยวนเกิด

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายเจษฎากรณ์ ยิมสุด

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงมนธิรา แซ่เลียว

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๒
นายณภัทร ขุนฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ง้าวชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงเกวลิน แซ่ขวย

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงยมลพร รัตนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงปริยาภัทร เพชรบุรีภักดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายภูมิภัทร สุขหนุน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงกิตติมา ขนอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงชนากานต์ เพชรฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงสกาวรัตน์ ทองอินทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงวรรษชล นุ่นเดช

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงภัณทิรา ทองสุภาพ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงนันทะวัน เยียมสวัสดิ

่ ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงปฐมาวดี นุ่นสงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงสาธิมา ด้วงรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ เพชรรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงปพิชญา จิตรมุ่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงสลิลลักษณ์ ขนอม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายพงศกร อุดร

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงกัญญานัฐ ขนอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงปริยากร เพชรบุรีภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เสนะสุขุม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายณภัทร รามแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงสาวิณี วิริระเวช

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงพรรณอร นวลใย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงฐิติชญา โจมฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงปณิดา พูลสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายคฑาวุธ บูรณ์ชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงณันฒิวาห์ ชูช่วย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงญาดา ศรีธวัช

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงสิริวิมล ปานเนือง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงดมิศรา เมืองพรหม

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงปนัดดา แก้ววิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงอภิญญา มีชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายอัมรินทร์ นาคำสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายศุภโชค ใจสม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงวริศรา โสตะกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงอรกมล เกิดสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงชาลิสา รัตนะ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงศรัณภรณ์ เกษรสิทธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ คงนุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงธัณย์ชนก วัชรสินธุ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร อำนักมณี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรหมทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงบรรจงพร เหล่าลาภะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แท้เทียง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงกาญจณา ณรงค์ฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวัง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงฉัตรธิดา มีสว่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงนันธิดา คงทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงเกียรติชุดา พันโกการาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงสุนิษา สุรินทร์วงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงอภิชญา ขนอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงยลรดี จันทร์ขาว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงธมลวรรณ เทียนทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงนันท์นภัส แสงแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงอรัญญา สมหวัง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงธันยพร มาสา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงนิตยา พรมดอนชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีส่ง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๒ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ทองสีเหลือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงอัจฉรา บุญโข

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงศศิภา เพชรดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงสุณี ชูจิต

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จันทร์ธาตุทาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายนนทนันท์ แฟมคลองขอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายศุภกิจ เรืองทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงกมลชนก วงศ์โสภา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงจิรนันท์ พัสมุทร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงชนิษฐา ทองหยอด

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กหญิงชุติมา ทองหยอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กหญิงณัฐกมล มีสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงณีรนุช ณ สุวรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กหญิงนันทยา คงจีน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายเกวรินทร์ สุขใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายนภัสกรณ์ ขนอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงสุเมษา วัชรสินธุ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงกัณฐิกา พรหมพิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กชายปราณัฐ ขุนเลียว

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๐
นางสาวอรอนงค์ คงยืน

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๑

นายพงศธร เพชรนิล
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๒

นายอติเทพ ศรีเดชา
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๓

นายยงยุทธ ซึงสุนทร

้

๑๖/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายกฤษณะ บรรจง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายจิตติโชติ สนารมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กชายธนกฤต มุตตาพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายธีรัตม์ พังทูน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายพีรพงศ์ จงจิตต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายภูวดล จินตุลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายเมธวิน วงศ์พิพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายวุฒิชัย จารีต
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายศุภกร จิตรประเสริฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายสิทธิชัย เปย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายสุริยพงศ์ เมธารินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์สุขศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายอัษฎาพร สอนปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายอาทิตย์ สอนสีดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กหญิงกัญญมน บุบผาคร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดไกร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปรีกราน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กหญิงการะเกด สิทธิสาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงกุลณัฐ อ่อนแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กหญิงฐิติพร เพชรกรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงดวงกมล วงศ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรประพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กหญิงเมธาวี หนูเพชร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายกนกพล น่านวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายจีระพัฒน์ เพชรประพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายพงศกร เพ็งสันต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายพีรพัฒ รักษาวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายศตวรรษ ศรีธัญรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กชายสุทธิพงค์ หนูสงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงชยุดา อินแฝง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงปยนันท์ สิทธิสมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ องอาจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมุกข์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กหญิงสุวิมล ประจำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ จรเปลียว

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงอาทิมา ศรีเปารยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายกนกพล องอาจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กชายกรวิชญ์ ทินกรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายเจษฎา เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กชายชาญวิทย์ สุขใส
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายณพดล ชูประสูตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กชายนนทพัทธ์ อิงรุซ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายภูมิณทร์ รัตนสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ โอยสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กหญิงธัญญ์รัตน์ จินตนานุสรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กหญิงธัญญากร เลือดทหาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศรีเปารยะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายจรกฤตย์ คงศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกือก่อสุข

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กชายธนกฤต นิยม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายธนากิต นาคปน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายวุฒิภูมิ บุญสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายศิกษกะ บัวแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กชายศุทธวีร์ บุญญาธิการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงกานติมา คชเชนทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงชลิสา เพชรประพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สุทิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กหญิงดวงใจ หนูสงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ก๋งเม่ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงศิรินทรา จงจิต
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ม่วงรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กชายวรัญชกรณ์ ตราชู
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายวิภพ เมืองบรรจง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายสารยุทธิ

์

องอาจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายพิตตินันท์ ศิริรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กชายชัยธวัช หลวงนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๐ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายนันทวัฒน์ พรัดเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กชายภานุเดช สิงหวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กชายวุฒิพงค์ บานจ่าย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายสิรภพ พานคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กหญิงขวัญจิรา หนูเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายวริษฐา ริยาพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กชายหาญชัย ประสงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงนัสวรรณ ศรีอุทัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงปริณาห์ โคตรวงศ์จันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ ชูโฉม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๐
นายอรุณศักดิ

์

หนูคง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๑
นายภัทราวุธ กรายแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๒
นายภูธเนศ เสถียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๓
นายปกรณ์ ชุมเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๔
นายปุณพจน์ ดวงแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๕
นายนัทธพงศ์ สุกใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๖
นายชยพล เลิศไกร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๗
นายชยพัทธ์ เลิศไกร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๘
นางสาวกนกวรรณ ประพฤติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๐๙
นางสาวกัญญาณัฐ บุญกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๐
นางสาวกัลยาณี ศรีสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๑

นางสาวชลธิชา นามรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๒
นางสาวพลอยพรรณ วงศ์พิพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๓

นายจิรายุส เพชรประพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงอัญชนา จินาภิรมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล แซ่ปง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเขา วัดทองทำนุ  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กชายนทีศักดิ

์

เกียรติกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)
 

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๗

นางสาวศิริวรรณ บุญวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนางเอือยวิทยา

้

วัดทองทำนุ (หน้าเขา)

 

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กชายกำชัย โชติกะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายพงศภัค กลินมาลี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายภูธิป ว่องวชิราพาณิช

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงชญานิน สุุทธคีรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ ชัยเดช

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กหญิงณัฐกมล บัวผัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงธนัชชา นิลทน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงนาเดียร์ บุญเกิด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงพนิดา แซ่ตัง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงพัชราพร นาครัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงภัณฑิรา คงชู

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงมินญาดา พูลพิพัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงวริศรา จุลบล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กหญิงวริษฐา วาณิชย์เจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงศุภกานต์ จันทรมณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ ชูศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงสุปรียา อุระวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กหญิงอมรกานต์ จงวัฒนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กหญิงอัญมณี เอกบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทุ่งสว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

ทองประพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กชายตนุภัทร กันไพเราะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายธนชาติ เปรมปรีดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายธันยวัต เพ็ชรเสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายพงค์ภีรา พันณะกิจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กชายพิชยา พุ่มรักชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายศุภกร คงทวี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กชายสัณหณัฐ เฉลิมวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงกรวรินทร์ มาอินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เจยุภักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงเกศิณี ระวังวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงเกียรติยา ครุฑธามาศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ พรหมเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ตันสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงณัจฉรีย์ โพธิวัตร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงณัชชา เพชรรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงนรินทิรา สานิการณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๕

เด็กหญิงปญญาวดี ครุฑธามาศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงปุณยนุช ปานการ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงพิทยารัตน์ จันทร์ภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงพิมพิศา กาญจนภักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงภัชรชิดา สมภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงภิญญดา สารมณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงวาสินี เมืองนวด
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงอารญา กุลนิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กชายกิตตินันท์ ทองทวี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายชนาธิป พานทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายชัยภัทร บุรินทรโกษฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กชายธนกฤต ทองศรีจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ เฉตาไพ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายธราเทพ แก้วซัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายบัญญพนต์ กิงรัตน์

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายพชรพล สังข์เพ็ชร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายพีระพัฒน์ บุญเกือ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายภัทรภณ พุมโกมล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายระพีพัฒน์ วันเพ็ญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๔

เด็กชายศุภกฤต สิทธิพิทักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายสิทธิพล จุลจงกล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายสิรวิชญ์ โหมดแจ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อามิตร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงจุฑาธิป วุฒิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงโชติกา ฤทธิมาศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ช่วยสร้าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บ่ายนุ่น

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เชือพุทธ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กหญิงนภัสสร แก้วจงกูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงนวพร บุญสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงนิชาดา ภูมาวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รักบางบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงพิชญา เดชทัพ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงเพชรลดา เกิดชาตรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดารารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงวริศรา หีบเพ็ชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงสุนิสา กาญจนไชย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายคณิตศร วรรณวิจิตร์
๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายจักรพงค์ สันฐมิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๔

เด็กชายจิรทีปต์ บุญสุวรรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กชายธณัชชา สุขศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กชายธนวิชญ์ แก้วชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๗

เด็กชายนัฐนันท์ จันทร์ภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายสมศักดิ

์

พงค์พ้นภัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงกรรณ์ทิมา แก้วลิบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงกาญจน์วิภา คีรีสุทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงคีตภัทร ปูขาว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงผกามาศ บุญเรือง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงรติมา ภูมิสถิตย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงวันวิสา เกิดทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงอรติญา นิลรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา ขันธรักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายกิตตินันท์ เพ็ชรนิล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายกุลชาติ ติดชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายชัชพงศ์ หริกจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายชาญณรงค์ สุดทองคง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๒

เด็กชายปยะวุฒิ เพชรรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๓

เด็กชายสุภัทรชัย นิยมชอบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กชายอัฐฐานันท์ ชูความดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กชายอรรถชัย ทองสลัก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กชายอัครพนธ์ ทองดับแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา เยียนชลคำ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงกันติยา แท่นทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงเกษรา จำรูญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา พันธุ์หินลาด

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๑

เด็กหญิงจิรายุ หาสงคราม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงณิชา ไชยวุฒิ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงณิชาพร กิจมะโน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงทิพานัน จริงเจียว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงธัญชนก หนูรักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงเบญจพร จรารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงปาณิศา พูลสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กหญิงปยาพัชร รักขพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๒๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา หนูคง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงภานุมาศ แก้วพรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงมณจิรา กาพิทักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ กายฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ มีสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิทธิยุต
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กหญิงวันวิวาห์ รัตนโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองอ่อน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กหญิงศุภิสรา มีชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๘

เด็กหญิงอนันตญา สัณฐมิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๓๙

เด็กชายจีรพัส มณีโชติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายพิชามญชุ์ ชูเกลียง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กชายภาณุชัย จามิต
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงพุธรธิดา นิลพัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงวนิสา จงรักษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๔

เด็กชายอติวิชญ์ สุวรรณธนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายอภิวัฒิ บุญเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ อินณรงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมเดช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๘

เด็กหญิงธนัชชา ดอกบัว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ วันเพ็ญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงนฤมล ขันคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เมืองแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงศุภสญา องอาจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กหญิงสุจิณณา โสภิพัส
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กหญิงอนันตญา ขวัญแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๖

เด็กหญิงอนุธิดา ขวัญนาค
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ศรีรักษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงอารีญา ศักดิมาศ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๕๙

เด็กชายเกษมพันธุ์ ทองคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายถิรวัฒน์ รุ่งเรือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายพงศภัค ชาตานันท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายยศวัฒน์ รณรงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๓

เด็กชายวิธทวินท์ รักนุกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๔

เด็กชายศิวกร จินกระวี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายเศรษฐวุฒิ เมฆปลัด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายสุริยะ ปรีชาชาญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๗

เด็กชายอนิวัตติ

์

สิงหพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กชายอัครพงษ์ ชาติภิรมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กชายอัครพนธ์ พุ่มรักชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงกุลธิดา ทองศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รืนรส

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงณิชนันท์ ศรีศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กหญิงนัฐวรรณ จันทร์ไพฑูรย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงนิตติยา บุญวิเศษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงปณิดา ภาษาโท
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงปริยากร ศรีศักดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงปนมณี ปรีชาชาญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงพัชราพร แก้วซัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๗๙

เด็กหญิงวรรณวิสา หนูคง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงสัจจพร แก้วปนทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กหญิงสิรภัทร เรียมรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงสุดาทิพย์ การีสันต์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๓

เด็กชายธนกฤต สารมณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๔

นางสาววรรณนิษา บัวทอง
๑๗/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพรหมคีรี วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๕

นางสาวจินดา กุศลยิง

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๑

กศน.อำเภอพรหมคีรี วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๖

นางสาวบำเพ็ญ อ่อนจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๑๙

กศน.อำเภอพรหมคีรี วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๗

นางสาวอุมาพร ไวเรียบ

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพรหมคีรี วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายคุณภัทร ซ้ายอ่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กชายธนัช เฉลิมวรรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงธัญชนก จุลหัส

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๑

เด็กหญิงนำฝน เสมอใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ สุดรัก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กชายกมลภพ เพ็ชรโกมล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายภูธเนศ พลประพาส
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๕

เด็กหญิงธารธิป เจนกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กชายสุริยา จุลบล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงอังคนางค์ หอมกระจาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงอริสรา ซ้ายอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๓๙๙

นายธนวัฒน์ ชูประสูตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายภูวนาท คันธิก

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายคณิศร สารพันธุ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายระพีพัฒน์ ศรีสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายพัชรพล สุทธิพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวงครู วัดพรหมโลก  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายธีรภัทร ฆังทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา หนูเนตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ จันทร์ศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายวัชริศ ทรัพย์โถม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายภูวดล มงคล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายศักรินทร์ จันทร์แก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงจุฑามณี ศรีวัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรีวงศาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายธีรภัทร อินทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรีวงศาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์ เพชรรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรีวงศาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กหญิงทิพากร เพชรรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณคีรีวงศาราม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กชายไชยวัฒน์ โปฏกรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กชายสรวิชญ์ หนูทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กชายพีรภัทร ชูสีอ่อน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรีพงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กหญิงนพรัตน์ ชูปาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองเลียมนาค

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงจิตติมาศ สุขอนันต์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กชายภัสสร แก้วแท้
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๒

เด็กหญิงอวัศยา จันทร์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ สุราษฎร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กชายณรงค์ศักย์ ทองศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กชายฤทธิชัย ชัยสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๖

เด็กชายอิศรา ปานอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กชายภูมินทร์ นราชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กชายธนกร ชูแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กชายธราเทพ บุญทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงณัฐวดี ชูแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงณัฐพร ซุ้นแซ่ล้อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายภัทราวุธ วิทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กชายดรัณ แปนสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงนภัสสร ชูชาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงพรสุดา แก้วประสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายอรรถพลถ์ จันทร์สุขศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะสระ วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กชายพงศา ชัยสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์แจ่มศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงพิมปภัสรา สุดสาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ บุญทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กชายชนากันต์ บรรจงศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงปาณิศา รายระยับ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กหญิงกมลพร สุขสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายพัชรพล ภักดีนุฤทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

สุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงจันทกานต์ กล่อมสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กหญิงปาลิตา ไกรนรา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กหญิงณภัทร เจ้ยทอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๔๙

เด็กหญิงเขมิกา ชอบผล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายวชิราวุธ ศรีอินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กหญิงณัฏฐธิชา ชอบผล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายชนาธิป กลับสติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๓

นายณัฐวสา จิตหมัน

่

๔/๑/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดหนองดี วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงขวัญชนก ชูใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงญาณิศา รัตนบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กชายเอกดนัย สุดจิตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงอัปสร เย็นทองคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที 227

่

วัดมณีเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกือมี

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กหญิงณัฐชา หิรัญรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงสุทธิศิริ หนูเนตร

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงอังคณา ศรีวิชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กชายธนพล สวนกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กชายกิตติพงศ์ สุขสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กชายไกรศักดิ

์

บุญชู
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๕

เด็กชายจตุรวิทย์ แซ่ตัง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายจรัสรวี จิตสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายญาณวัฒน์ ระวิวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กชายณภัทร ศรีแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุขใส
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายทินกฤต คงศรีรินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายธนกร สุทธิทองคง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายธนพนธ์ อ่อนเกตุพล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายธรณิศวร์ สายแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายธิเบต ชีวะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายธีรภัทร พันธ์เมฆากุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายนภัสรพี ขำตรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กชายอธิวัฒน์ อุ่นจิต
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัตนพันธุ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงกานดาสิริ แก้วบัวทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงกุสุมา รัตนบุรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงเกสรา ศรีนวลอ่อน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงจรวยพร สุขสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงจิราพร ดาวัลย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ชูใจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงจีรนันท์ อินทรสาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงฉัตรฤดี นำรอบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงชลิตตา พงษ์จีน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เก้าเด่น
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร สมรูป

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กหญิงณัฐชรี ใหมอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงณัฐวิตรี อัญชลีภัทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงดาราวดี จันทร์แจ่มศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กหญิงธัญญมาศ รักษาแท่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ หนูทวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงนภัสสร วรรณทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงนันทวดี สุวรรณพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงนันทิชา เขียวทองจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงปภาณิน สุขสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงปริยาภัทร บุญทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงปวีณ์นุช สวนกูล

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงปานตะวัน ยงกิจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงปนมณี มณีโชติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒๙ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงฝนทิพย์ ลาโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่จิว

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงพัตรพิมล บุญจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงภัทราวดี พานทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงมณีนุช มัคสิงห์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงเมษินี ศิริเพชร

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กหญิงลักษิกา ชูบัวทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงวรการต์ นาคแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ จันทร์แจ่มศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงศิริญพร อินทรทัศน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กหญิงสิดาพร สิทธิดำรง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงสุชาวลี ฤทธิชู

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงสุตาภัทร ฤทธิไทยสงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงสุนิษา ทองนุ่น
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงสุนิษา พลพงศา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร ทัวจบ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงสุภาพร ช่วยพัทลุง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงอภิสรา ทรงแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงอรจิรา เผือกสม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงอรทัย งามอยู่
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงอรทัย สุขจิตต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงอริษา วงศ์ทิพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา ขุนศรีอ่อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงอารียา นุภักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กชายกนกพล ยังช่วย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงพิลาวรรณ สุขคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงอารีวรรณ จันทร์เชาว์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กชายชินกฤต ง่อนหอม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงอริศา ชนะกาญจน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงจินดามณี เจนว่องวิทย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงพจณิชา ศรีจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงชนกนันท์ สมทรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายภานุพงศ์ แซ่ลิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนบุรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงชุติมน สีจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๐ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ประจักษ์ความ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงณัฐยา บรูพา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงอรวรรณ เพ็งธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงวาริพินท์ พนาพิทักษ์กุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เกตรัตนัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงปญณิกา ธนาวุฒิ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กหญิงปาจารีย์ ศรีสงคราม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ภักดีสุวรรณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๘

นายฐิติญาณ ติงสหมิตร
๕/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนสหมิตรบำรุง วัดหนองดี  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงอัญมณี จันทร์แปน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงภัทราพร พันธ์แก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงยุธิดา ฉิมทับ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายรัฐพล ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๓

เด็กหญิงปยนุช บุญเรือน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๔

เด็กชายศรราม หนูบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกะถิน วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ห่อหุ้ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กชายเดชนรินทร์ อำไพทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหว้า วัดโคกกะถิน  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ช่างแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๘

เด็กชายอดิเทพ อุ้ยพัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กชายวรัญู บุษบา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายนิธิพัฒน์ ชนูดหอม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กหญิงทิพปภา ทิพย์จักษุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา โทวรรณจะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กหญิงพุธิตา ทองอุปการ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา ดวงใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กหญิงแพรวา ทองจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา สุขขะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กชายธนัญชัย บรรจงชาติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายชนสรณ์ สุดตะระ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภิญโญทรัพย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเพลง วัดจันทร์  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงบัวชมพู สงค์ชุม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กหญิงจิราภัทร นามมะโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชูดำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กหญิงมยุรี ศรีไสยเพชร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ วระดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กหญิงนำฝน แสนสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงอนงลักษณ์ หวานจัด

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๗

เด็กชายธนกฤต ชูราษฎร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงเขมนิตย์ พิมเสน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงศรินยา พุ่มแสวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายสหชัย ไทยช่วย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ เสนปน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กชายชินวิทย์ จันทร์ดำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงณัชณิชา ขวัญเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตรอ วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๔

เด็กหญิงปรัชญา ซิวยัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๕

เด็กหญิงอธิติยา สว่างวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กหญิงศศินันท์ เพชรรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กหญิงอริยา ชัยโม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๘

เด็กชายณัฐชัย ใสผุด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๘๙

เด็กหญิงสิรินทรา ทองพลับ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เพ็ชรดุก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กหญิงไอลดา แก้วอินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กหญิงทัศนวรรณ มีพฤกษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลายด้วง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญหวาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงสุทธิดา มาพูล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กหญิงพรธิดา แซ่หลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๗

เด็กหญิงพิมพ์นรา คงกลัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายวุฒิชัย หนูทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กหญิงนราธิป คำปล้อง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ณ นรงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงวรินทรา โชติช่วง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงอรพิน ขุนทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงปฑิตตา บุรีแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางพูน วัดดอนตรอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายทรรศกร ไสยพร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายไชยวัฒน์ วาสุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายวีรเชษฐ์ รักษาวงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ พรหมชาติ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายโชติวัฒน์ คงเอียด

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงอรอุษาห์ ทองสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๒ / ๒๘๔

้
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นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายหัตถวัฒน์ หินยกฮิน

้ ่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กชายธวัชชัย เมืองแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย สุขสงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายภูรินท์ ทองรอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เจริญสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งเฟอ วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไหมแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดปาหวาย  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๖

เด็กชายทวีโชค ไหมแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดปาหวาย  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายสุริยา กลับรอด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาหวาย วัดปาหวาย  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายศักดดาวุฒิ ห่อหุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาหวาย วัดปาหวาย  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กชายอัฐพล หนูหมืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาหวาย วัดปาหวาย  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงสุธิดา แซ่ขวย

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาหวาย วัดปาหวาย  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กหญิงอภิชญา หม่อมบุญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงสุริวิภา ขวัญเทพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กชายธนาพัฒน์ พรหมทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๔

เด็กชายวชิรวิทย์ แสงดาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กชายปยะวัฒน์ หม่อมบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กชายธนากร นาคพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางไทร วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๗

เด็กชายวรวิทย์ แก้วรุย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนกวัก วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๘

เด็กหญิงหทัยชนก ฤทธิรงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กหญิงวรรณิษา ทองเกียว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา กิมหยก

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๑

เด็กหญิงพนัทดา คงมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายณัฐพล ชุมเกตุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กหญิงวิลาสินี พวงมณี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ บัวเทพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ พวงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พันธ์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีทุมมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ หมืนจง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงชาลินี ภักดีอักษร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปานทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงภรณ์นภา ไกรนรา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กชายพงศรัญ สองเมือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพรกนก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๔

เด็กชายธัญเทพ จุ้ยนุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กชายอรรถพล บรรจงทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พูดหวาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๗

เด็กชายสาม สาทรสุขเทศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังยอม วัดพังยอม  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กหญิงวริศรา จันทร์สุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กชายวราวุฒิ บุญมัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายคณนันทร์ สงชุม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๑

เด็กชายฤทธิชัย จันทร์เพชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายธณิพล สุขเกือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๓

เด็กชายโกมุท อินทร์หนู
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กชายชาคริต บรรจงเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๕

เด็กชายธนาภัทร เดชเชียร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายวุฒิชัย คู่สาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กชายนิติกร นาคแปน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงชฎารักษ์ จันทร์สุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงนภัสสร ดำแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สายควนเกย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กหญิงสราสินี ชูประสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กหญิงสุธาริณี สังสัมพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๓

เด็กหญิงอภินยา ศรีแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กหญิงสรารัตน์ ถาวรผล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กชายนิพิฐพนท์ จันทร์เรือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงสโรชา หมกทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๗

เด็กหญิงปรารถนา สมบูรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงปยรัตน์ ทองแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงกิงกนก

่

ดำโอ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงไพรผกา คงสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๑

เด็กชายนวพล ตะลุมพุก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายกวีวัฒน์ จันทร์เพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายปยนนต์ รินทะรักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ เนียมแตง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๕

เด็กหญิงวริศรา ขนานชี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงกวินธิดา แก้วตาทิพย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กหญิงธีราพร นามสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กหญิงณิชาภัทร บรรจงดัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๗๙

เด็กชายเสรีพิสุทธิ

์

บุญวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๔ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงคีตารัตน์ มูสิกะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงอินธิรา จันทร์สมมิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๒

เด็กหญิงพรธิดา หนูสาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงรัตนาวดี ดำรืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กชายชินกรณ์ ซังเอียด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงศรุตา รักช้าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉันทา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ บุญแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงผกาสินี จิตรเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๘๙

เด็กชายปวรุตม์ ซังเอียด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงสาธิตา แพรกนก

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไคร วัดสระใคร  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กชายกฤษณพล โลหิตโยธิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กชายชนาภัทร ดวงเอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายต่อตระการ มูสิมูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญลำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กชายเอกรินทร์ เจัยเปยว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงกษิรา สุวรรณโณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงกาญจนาพร รอดสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กหญิงจันทิมา สุระวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงจิราภา สุวรรณเชษฐ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงณัฐรดี นาคแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงปณิตา ชูประดิษฐ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงสุชัญญา ทองสัน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงสุธีกานต์ ไชยปนดิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวโต

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายตันติกร ทองเกต

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายธนกฤต ศรีจรุง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายปตินัช พูนพนัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงวรรษิกา สุทธิพันธุ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายสิทธิชัย เพชรชู

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงกุลณัฐ สงครามศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงธวิชินี แซ่หลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงไปรยา พวงทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงภาขวัญ ณ นคร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๔

เด็กหญิงรัญชิดา บุตรละคร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงวานิลลา พรหมพัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงศศลักษณ์ มาศเสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงสรัญญา เซ่งอัน

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงสุวรรณี ฉิมทับ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายตันตกานต์ เชือแก้ว

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายปฐมพงศ์ แผ้วกะสินธุ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๑

เด็กชายปฎิภาณ หนูบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายวชิรวิทย์ โกรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กชายสราญพงศ์ เต็มรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กหญิงฉันท์ชนก จงจงประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุดจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กหญิงณิชาพัชร แก้วหัวไทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กหญิงปญจวีณ์ จินดาสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กหญิงปยะธิดา แก้วช่วย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ คงเอียด
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงรัตนาวดี แก้วยวน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงวริศรา เถือนเหมือน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กหญิงศศิธร ก่อเกิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ไกรทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงอนัญญา ศรีสุรางค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ ใหม่แก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กชายกฤษฎา เพ็งอุดม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กชายเดชานนท์ เนาวพฤกษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงภัคภูมิ ยกกระบัตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายภาณุกร บุญชู
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายวัชรินทร์ ชูเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๑

เด็กชายสิทธิพล ร่มเย็น
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงธนัชชา พันธุ์สถิตย์วงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา แจ้งจุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จ่าโอษฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงอาริยา สงหนู
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กชายณัฐภัทร บรรจงช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กชายพีรภัทร เมืองศรีนุ่น
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กชายภีคภัทร ประดงจงเนตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๔๙

เด็กชายภูธเนตร กรณ์ทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายอธิป พลายชุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กหญิงขนิษฐา ชุมทองโด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ซ้ายเกลียง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ อุประ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กหญิงธนวรรณ เต็มรักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กหญิงนัฐธิดา ระวัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๖

เด็กหญิงปรัสวี แซ่เฮง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ช้างกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กหญิงวันวิสา จันทวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กหญิงสิริยากร ตำเสก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิวรา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กหญิงอธิชา สุขเกือ

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กหญิงอภิชญา บรรจงช่วย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กหญิงอรอุมา ช่วยบรรจง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กชายธนากร คีรีวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายธีรภัทร ระวัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายพัจน์สิษฎ์ ณ นคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายยศธิพงศ์ คงเอียด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๘

เด็กชายวัทธิกร ดำโอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กชายวุฒิชัย ดีกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงกัณหา แปนแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน พลสังข์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กหญิงสาวิตรี ช้างกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงสุภนิดา รอดสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กหญิงอรนิสา กรดแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายศุภโชค ปานทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๖

เด็กชายอัฏศราวุธ แขนวลศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วแสงทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ พรรณรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กหญิงณิชกานต์ บรรจงชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงนภัสสร ยังทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงวรัญญา บุญลำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ขุนทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ สายควรเกย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ แปนคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กชายกฤษณะ บุญไกร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงศุภัชชา ปานเนียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กหญิงณัฐิดา หยะอัด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส แผ้วกระสินธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ มิตตะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี ฉิมเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๑

เด็กชายตันติกร เพชรภูเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงณัฐมน กาญจนคลอด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงสุภัสสรา สุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กชายวีรพล ดวงใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงพรวิสา บุญจอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กชายชาติเชือ

้

สุขมาก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กชายเกียรติยศ รัตนภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงวรนิษฐา พูลสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๗๙๙

เด็กหญิงเอมมิกา ปานแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายวิศว์รุศ ธรรมชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๑ เด็กหญิงณัญฐญาภรณ์
ช่วยสง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงปริศนา แก้วจีน

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงสุชาวดี แก้วประเสริฐ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงคณภรณ์ เรือนสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายธนเดช กัญจชุติมณฑ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายเมธา พรัดชู

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายศตพร หินแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์ทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงปนัดดา เวชประสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ สีดุก

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๑

เด็กหญิงสุภานันท์ สังข์แก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ หนูไทย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงอารียา ชูศรีหะรัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๔

นายศุพศิน วัชรินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๕

นางสาวสุภานิดา ประทุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๖

นายกิตติศักดิ

์

มิตตะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๗

นายธนภัทร์ จันทร์เพชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงชิดชนก แสนสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๑๙

นายนิติธร ทิพย์ดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๐
นายจักร์ชัย แซ่ขวย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๑

นางสาวสริวรรณ บุญทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๒

นางสาวณัฐณิชา ทองเหลือ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๓

นางสาวปยะนุช นวลศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๔

นายพรชัย ช่วยเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงณัฐชญา ลีละพงศ์วัฒนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๖

นางสาวอาทิตยา หนูไทย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๗

นางสาวเพชรรัตน์ ขุนทองแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๘

นางสาวสุจิรา จันทร์ช่วย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๒๙

นายกำมนาท ศรีศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๐
นางสาวจิราพร วงศ์ปนทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๑

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

จันทวิโรจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๒

นายณัฐวุฒิ ประณิฐิพงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๓

นางสาวกรกนก เทพพิพิธ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๔

นางสาวจุฑามาศ เสนทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๕

นางสาวประภัสสร มากพา
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๖

นางสาวพิมพ์พิภัทร์ ศรีชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๗

นายพงศธร สุขเสนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๘

นายธีรพงษ์ ภูมิสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๓๙

นายวัชระ คงร่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๐
นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิจาย

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๑

นางสาวพัฒนาวดี พลชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๒

นางสาวสุภารัตน์ สุทธิประเสริฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๓

นางสาวกัญญาวีร์ เหมทานนท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๔

นางสาวพรชนก สิงห์ช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๕

นางสาววรฤทัย บุญรอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๖

นางสาวสุลิตา หนูแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๗

นายวรชาติ บุญสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๘

นายวีระชัย มุสิกะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๔๙

นางสาวพลอย พลไชย
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๐
นางสาวสุพัตรา ปานรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๑

นางสาวกนกวรรณ บรรจงช่วย
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๒

นางสาวประภาพร สุขแต้ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๓

นางสาวกาญจนา สมบูรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๔

นางสาววิยดา ไกรทิพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๕

นายถนัดกิจ ชวดชุม
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กหญิงพิชญาภา สุยศรีสุข
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายชาญชัย ทองสุก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุญฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กหญิงปนิตา นาภรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงณัฐนิชา เพชรบูรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กหญิงโยษิตา ใจตรง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กหญิงรวิกานต์ รอดแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงศุภกร ศรศิลป
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กหญิงรมิดา พูลสุข
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กางกัน

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงอัญมณี นำขาว
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงปนแก้ว ชุมชนะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กชายจตุรวิชญ์ สันติเลิศกุล
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วงค์เลียง

้

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงชนัญชิดา เพ็งสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

วัดประทุมทายการาม
 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงศศลักษณ์ ทองบางพระ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงณิชากร สุขมา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๓

เด็กหญิงธัญชนก องอาจ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กหญิงอริสา ปะนะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงพรพรรณ สุขสถิตย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ รักษ์วงศ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทินวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงกาลเวลา ดวงมุสิก
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กหญิงธัญสินี พาชัย
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ พรหมเศษ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๑

เด็กชายพลภัทร มหาศักดิพันธ์

์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงปริยาภัทร เปาะทองคำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงพรนัชชา สุทธิพงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงตัสนีม เจ๊ะมะหมัด
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๕

เด็กหญิงณัฐกมล เนาว์สุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชีช้าง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กหญิงณิชาภัทร เห็นจริง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กหญิงปุณยนุช สมมุ่ง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๘๙

เด็กหญิงวริศรา สุประดิษฐ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงชัญญา แจ้งนิลรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๑

เด็กหญิงวริษฐา
กาญจนธัญลักษณ์ ๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๒

เด็กหญิงวรินทร อินทร์แก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กหญิงนัจญวา สิงหะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ดีกว่า
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ลาจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๖

เด็กชายณัฐพัชร์ เดชทอง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงณิชารีย์ เพ็งเกลียง

้

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

วัดประทุมทายการาม
 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กหญิงจิตพิสุทธิ

์

เกลียงเกลา

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

วัดประทุมทายการาม
 

นศ ๕๔๖๐/๔๘๙๙

เด็กชายเดชินท์ พงศานนท์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงศรัณยา กลินมุสา

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

วัดประทุมทายการาม
 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายอชิรวัฒน์ ภิรมย์รส

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

วัดประทุมทายการาม
 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ชูมณี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงกุสุมา เชียวชลาคม

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ พัฒนกุลศิริ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงญาณิศา กริสกรี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

วัดประทุมทายการาม
 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชนะเพชร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงพลอยพรรณ ชูแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงกรกมล คนธรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงอัญชิสา แก้วผ่อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายยศพัทธ์ ขุนพิลึก

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กหญิงนำทิพย์ วรรณโชติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงไปรญาภรณ์ รัญเวศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ ฤทธิภักดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงช่อผกา ไชยธงรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กหญิงรุจิรา หนูจู
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๖

เด็กชายพัลลภ ใจมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กชายณฏฐพล อุดมดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ นิธิปญญากุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กชายอลันสมิธ ซ้ายเส้ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายศุภเดช สุวรรณโชติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สมจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๒

เด็กหญิงปนิดา พรมเส้ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงเส้ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายธรณิศร ไทรย้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายธีรเทพ วาหลวง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กชายสิทธิชัย ชูช่วง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๗

เด็กชายชยพล เสนทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายธรรมวงศ์ วงศ์เลียง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กหญิงนันท์นลิน โภชนาธาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงศรัณย์พร บุญจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๑

เด็กหญิงพรวรา ขุนณรงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เพชรนุ้ย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กชายอรุณ ผิวจันทร์สด
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๔

เด็กชายกันตินันท์ คณะนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พลับทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีอำพร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กหญิงนงนภัส สังข์มงคล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กหญิงพงศ์ผกา นราพงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรหมมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงฐิติมา ดำสมุทร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กหญิงวศินี ศรีเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กหญิงอาภัสรา มีด้วง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๓

เด็กหญิงอริสรา บุญชูศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กหญิงปณิสรา พรหมคีรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา มานะจิตต์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๖

เด็กชายวรธน ครุยทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๗

เด็กชายธนัตถ์ ฮ่องเซ่ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายประภาวิทย์ พรหมพิชิต

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริสุนทร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงพิชชาพร ฮันวิวัฒน์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๑

เด็กหญิงอชิรญา ด่านสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กหญิงนนทพร เหมทานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กหญิงวรกมล วงศ์เมฆ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กชายพิชุตม์ เห็นประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๕

เด็กชายพีรพัชร หนูทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กชายปุณณวิช เหลืองร่อนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กชายลือศักดิ

์

พลายแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กชายณัฐพล ทองอินหนู
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๕๙

เด็กชายคีตวัน ทิพย์เดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ รัตนราช

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กหญิงศศิ กลินมาลัย

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๒

เด็กหญิงฐาณัชชา ตรีวิจิตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงธนาภา อินทร์ชู
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กหญิงมุขรวี แก้ววิหค
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อาจหาญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงปาริชา มุสิกวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงอาภาณี โสมมาก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กหญิงธีรนาฏ เกือสกุล

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงอรัญญา โภคสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กหญิงสายนำ ขาวดี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กชายพนวรรธน์

รักกมลศักดิเกษมกฤต

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

วัดประทุมทายการาม
 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กชายกฤษติพงศ์ กิมเส้น

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๔

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ยิงยงค์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กหญิงอรจิรา ไชยสินธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงกมลพรรณ เกษรสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เรืองรอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๘

เด็กชายภูริพัฒน์ เกินเหลือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กชายฐิติภัณฑ์ ทองพรหม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

หัสดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กหญิงกัณธิชา จาระคุณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๒

เด็กหญิงรัตติญาฏา แซ่เจียม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กหญิงเสาวรส นาคมาศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กหญิงอุมาพร น้อยเต็ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กหญิงวรรณิภา ปานหงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ซือสัตย์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กหญิงยมาภรณ์ การุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กชายภัทรพล ขุนณรงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กชายอานนท์ คชเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงอภิญญา ทรงโสภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ เมืองจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กชายวงศ์วรุฒ เพ็ชรเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กชายรชานนท์ ทองมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๔

เด็กหญิงกนกพร ดวงพรมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กหญิงอภิชญา ดีพะยับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายธนธรรม องอาจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายฉัตริน วิศาลกิจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กหญิงกฤติยา คุระเอียด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กหญิงธมลวรรณ คงกิม

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงสิตานัน อิศรเดช

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุมศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงมัตติกา มัจฉาวานิช

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่หลี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงสิรภัทร แก้วช่วย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงพลอย โปศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายอภิชาติ กองสุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงเกตุวดี โรจน์พลากร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขุนปริง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงอริศรา เพชรเศษ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงอันดา รุ่งเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายพงศกร ดวงมุสิก

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายกิตติธัช บันศิริศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายจิตภู วงศ์รักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายธนภัทร สมมุ่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายณภัทร พัฒน์ชู

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

กลินน้อย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณรัศมี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงกัญญพัชร กำลังมาก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายลิปปง กังสะวิบูลย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายศักย์สรณ์ ศรีรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนเกตุพล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุวรรณนุรักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชนะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงศรัณยา ทองยอด

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงปณฑิตา ชุมจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายภูริพัฒน์ จิตเขม้น

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงจิรัชยา ค้าเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงวนิดา ศรีรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา สุวศุกร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงสุชาดา ศรีอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายทัตธน บุญชู

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงธัญชนก ล้อมสระน้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขวัญใน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายจตุพล แกล้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายธนพล บุญมีชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๗
นายเอกรัตน์ ศรีอ่อน

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๘
นางสาวนันทิชา จินดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงเกษศิรา เกษราพงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงวรนาถ แสนภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงศรัณยา พ่วงทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงนรมน สุรพันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายณภัทร ใจห้าว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายคณิศร รู้แจ้ง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงนารี สุขเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงชฎาภรณ์ เกลือนกลาด

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายฉัตวัตร บัวบรรจง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายณัฐนันท์ พืชนุ่น

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายธีรสิทธิ

์

เพ็งสุทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายอนาวิน บัวบรรจง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายวุฒิพงค์ แก้วพลี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายไตรรงค์ มุสิกพงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงบรรณธิตา สมเขาใหญ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายวัชรพล สมเขาใหญ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายภูธิวัต จินดาวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมัยอ่อน

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายกลวัชร พัฒน์ฉิม

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชืนชม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายหฤษฎ์ คิดขยัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงวิภาวี ขนอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายอดิศร แสงประสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงอรัญญา วันสี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต วัดเทพราช  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์สุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงณัฐนรี บริบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายเจษฎากร ศรีใหม่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ชุ่มอินจักร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงศิริธิดา โต๊ะหลังขาว

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บริสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายวัชระชัย ชาญณรงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงมานิตา เต็งทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงสิริภรณ์ รู้จำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงณัฐฌาวดี ใจกว้าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงอัญศยา ขาวเขียว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงคิรภัสสร คิดขยัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงทิพวรรณ รู้จัก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงกวิสรา ผาสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงเบญญาพร เปาะทองคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายชาญชัย ชาญชาตรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายลิปปภาส ใจเพียร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายฉัตรชัย เกิดทองมี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงกนกรดา ชัยนุรักษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงภัทราพร สุขรินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงวิชญาดา รักษาพล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงอัญชิสา เงินคีรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงญาณิศา เลขทิพย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงศิรดา จันทร์คง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงสุจิตตรา แก้วพรรณราย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงสิริพร ทองเหลือ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๐ เด็กชายกฤษณุลักษณ์
ดำคล้าย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายสุริยะ ไทยสม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายปวริศ มณีแจ่มใส

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงกัญยารัตน์ ใจลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงธนัชพร ทองประดับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงมุขสุดา มะลิเผือก

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงปญญาฎา อินปน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายพรเทพ สุขแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายกฤติน ช่วยบำรุง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองมีสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ช่วยบำรุง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงธัชพรรณ ผิวเหมาะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงศรวนันท์ ทองมีสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงปุณยาพร พัทวี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงสุธินี ชูแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงสุภิศรา ทรงพระทัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงสรศิริ ทรงพระทัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายชนุดม จิตต์มัน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พัทวี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายณัฎฐากร เหมียนทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายณัฎฐพล พรหมสุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ มานะจิตต์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เลือนลอย

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กชายตฤณภัทร พรหมปาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๔

เด็กหญิงคณนาถ หนูชูแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กชายพิพัฒพงศ์ พรหมสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กชายพุฒิไพศาล แก้วสังข์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กหญิงภัณฑิภา สติธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๘

เด็กหญิงรัตนวดี ช่างคิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายกิตติธนพัฒน์ ขนอม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงลลดา วิชัยกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กชายกิตติพร ทองมีขวัญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๒

เด็กหญิงรุจิรฎา อำพพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กชายหรรษธร รอดเกลียง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงอชิรญา อมตะสุนทร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ คงอิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๖

เด็กชายสรธร ปรีดาศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กหญิงชลธิชา แก้วมิตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กหญิงวิภาวี มณีโชติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต วัดสโมสรสันนิบาต  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กชายกฤษพงศ์ เรืองฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายจิราเมธ ช่างสลัก

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กชายธนธรณ์ ชุมศรีรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กชายนันทวิชญ์ เอียมจันทร์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กชายศักรินทร์ ทิพย์รักษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๔

เด็กชายศักดิพัฒน์

์

วิชาพูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงกิตติยา กลินกลับ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ใจห้าว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เทพเพ็ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงปยะกาญจน์ ใจห้าว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กหญิงสินีนุช ทองฝอย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีนุ่น

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๑

เด็กหญิงอรอุมา ชฏากาญน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๒

นางสาวนิภาพร เพชรชู
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๓

นายณภัทร นุ้ยสุด
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหัวไทร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๔

เด็กชายอัฐจริยะ เลิศไพบูลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

กศน.อำเภอหัวไทร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๕

นายวัชรินทร์ จันทร์ทองอ่อน
๑๘/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหัวไทร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๖

นางสาวรัตนาวดี เกิดกัน
๐๕/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหัวไทร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๗

นางสาวปาจรีย์ เจ้ยเปยว
๒๓/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอหัวไทร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๘

นายศิริพงศ์ มนตรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหัวไทร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๔๙

เด็กชายภูวนาถ เสือแสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายเมษา คงชุม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กหญิงจิราพัชร คงเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วสกุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ หนูเกตุ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กหญิงปานตะวัน ขอสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ทองบุญชู
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๖

เด็กหญิงภาสิณี พุ่มชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๗

เด็กหญิงสุภลัคน์ แปนเกิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กหญิงสุภัชชา อ่อนเกตุพล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๕๙

เด็กชายวรัตถ์ โมสิกะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายสิรภพ หยูตุ้ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ หยูตุ้ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงจารุวรรณ คงแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา อาทรกิจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ไก่แก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๕

เด็กหญิงพิณชนก รักพลวงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงปณฑิตา สุทธิวิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงภิญญดา หาญณรงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๘

เด็กหญิงเยาวนาฏ จันนะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี เพ็ชรสังข์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๘ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงอรพิมล คงไสย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กหญิงอารียา หนูคง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วบุญส่ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กชายชุติวัต หนูรุ่น
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายธนายุท หอมไกร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กชายธรรมธร ชนะศึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๖

เด็กชายธีรภัทร เอียดมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กชายภัทราวุธ แก้วเกิด
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กชายราเชนทร์ ขุนกล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๗๙

เด็กชายศุภกฤต ทันเส้ง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ จันทร์เมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กหญิงกณิกา พุฒคุ้ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กหญิงกนกพร สาระศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๓

เด็กหญิงกฤษชนก ศรีหะรัญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๔

เด็กหญิงกัณฐิกา เสนมณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงชนิกานต์ บัวจีน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กหญิงณัฏฐพร หวังแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๗

เด็กหญิงธิรนันท์ ณ นคร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๘

เด็กหญิงปณิตา ชูแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กหญิงปยวรรณ แสนวิเศษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงมัตติกา จุลบุญญาสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๑

เด็กชายชัยกร ภักดีราษฎร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๒

เด็กชายทัตพงศ์ คงมาก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กชายธนธัช ทองเกลียง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กชายธนาวุฒิ หนูแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๕

เด็กหญิงวรารินทร์ คงแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงกฤษดาภรณ์ หนูช่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงจิรานันท์ ทองดุก
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๘

เด็กหญิงญาณิศา นุ่นน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๑๙๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปานหมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงอนัญญา คงตุก

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงอัญชลีพร รอดดำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงอัญชิสา สีนวล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายจิรภัทร เรืองทองเมือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายเจษฎา แก้วช่วย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔๙ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายเจษฏากร เขียวเข็ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายณัฐวีร์ รักธรรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายธนโชค เกือเสนาะ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายธนาวุฒิ รังสิมันตุชาติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายนัฐวัฒน์ ช่วยเกิด

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายวรเมธ ชุมลักษณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๑

เด็กชายอธิชา จันทร์ทองอ่อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์เกษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กหญิงจันจิรา เมฆจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๔

เด็กหญิงจิรภิญญา พุ่มนุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๕

เด็กหญิงจิราพัชร รักษ์ทิพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวปาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กหญิงชนกวรรณ ไชยโมห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๘

เด็กหญิงธัญพร พุ่มเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แคนศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงนงนภัส หนูปาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กหญิงเบญจมาศ สังข์แก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๒

เด็กหญิงยามาวดี สงหนู
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๓

เด็กหญิงรจนา แก้วเกิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงศริษา เขียวแต้ม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กหญิงอัญชิสา เหมทานนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา ชัยฉิม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๗

เด็กชายกรีฑา สุขช่วย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายชนนทร์ เนียมรินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คงศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายธนภูมิ พรหมทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ วรรณจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ นาคมณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กชายรพีภัทร ณรงค์ฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุขคง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๕

เด็กหญิงศศิ เอียมยัง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กชายฐิติวัตน์ ทองส่งโสม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กชายเทพทัต ขาวจันทร์คง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กชายพิชากร ด้วงเกือ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๓๙

เด็กชายศาศตราวุธ ขุนชุม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๐ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายศุภวัทน์ เรืองดิษฐ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กชายเศรษฐวุฒิ รักช้าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๒

เด็กชายอิทธิพล จวงทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญจริง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โสมณวัตร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๖

เด็กหญิงชนิกานต์ พรหมสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กหญิงชลิตา ขุนจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กหญิงธนิสร พรหมทอง

๒๖/๑๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๔๙

เด็กหญิงนริศา มากสอน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงนิอร มาหัวเขา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีชู
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงสายฝน คงแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ละออ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๔

เด็กชายอนุภาพ แสงวิริยภาพ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กชายไกรวิทย์ อุทัยแจ้ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กชายชยุตพงศ์ สว่างวงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โตคชเวช
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๘

เด็กชายณัฐชนน คตน่วม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูบัว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายธนโชติ ณะจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๑

เด็กชายบัญญพนต์ แซ่กัง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๒

เด็กชายพัชรพล สุขเกือ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ด้วงยาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กชายกองทัพ สรรเสริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๕

เด็กชายณฐพงศ์ รอดสุทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ไข่แก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๗

เด็กหญิงกุลนภา บัวเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๘

เด็กหญิงอนัศนันท์ เจนรภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๖๙

เด็กหญิงพรพรหม พรหมฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงพิชญา ชูรอด

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กหญิงภาวิณี เชือฉลาด

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงสาวิตรี ยียมเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ คงจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๔

เด็กหญิงเสาวคนธ์ คงทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงอติกันต์ จันทร์คง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กหญิงอรอุมา อิสโร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๗

เด็กหญิงอาริษา สมุทรวารี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กหญิงนวิญา จันทอุดม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กหญิงกชพรรณ สุขทองแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงช่อชบา แก้วจันทร์ทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๑

เด็กชายธนชาติ คงแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายภูผา แซ่ตัง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กชายวีระวุฒิ ขวดทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายวุฒินันท์ มนต์แก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ถาวรนุรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กหญิงดวงกมล รอดแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ขุนทองจัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๘

เด็กหญิงมลชญา ณ วังอ่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชีช้าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรคงทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กหญิงวันดี เอียดขำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๒

เด็กหญิงอรทัย เทียนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๓

เด็กหญิงอรฤดี เเขกพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงอลิสตา อักษรคง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พุฒทับ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงฤทัยวรรณ หวังแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล สังข์ด้วง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงศิริญญา รอดเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงสุชาวลี สุมูลเวช
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงอภิชญา คงมา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพชรคงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงเจนจิรา แซ่เซียว

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงธันย์ชนก มีนวล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิตติประโยค

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายชาธิพล ชูช่วย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายสรวิศ ศรีขวัญช่วย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุดทองคง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ลุ่ยพงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงยุภาวลักษณ์ เทพฉิม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๒ / ๒๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายพงศ์กวิศ ชนะวิทย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ หนูเจียม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๒

เด็กชายธีระวัฒน์ แก้วเอียด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กชายกฤษดา นันทมาตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กชายชนะศักดิ

์

เนียมรินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กชายวัชระ บุญทองแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา คุ่ยยกสุย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สังข์สิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๘

เด็กชายธนากร ศรีชุม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กชายธนดล หนูแปลก
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงธนัญชนก ขุนสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กหญิงอุทุมมา ณะจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๒

เด็กหญิงทัศนีย์ เดชเส้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา พูนจันทร์นา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๔

เด็กชายชัยณรงค์ ศรทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กชายธนกร อินทร์พรหม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๖

เด็กชายภวภพ ไชยนุ้ย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กชายธนภัทร อินทรคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๘

เด็กชายธนกร คงนุ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๒๙

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

บุญมาก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอียดเอียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงปยะมาศ รัตนบุรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๒

เด็กหญิงปยนันท์ อ่อนทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงชนากานต์ มาเอียด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๔

เด็กหญิงปทิตตา สุยสุทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กหญิงฐิติมา แจ่มสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ อนุอัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กชายสิทธิโชค ขาวเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กหญิงวรรณพร สุณีย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กหญิงพรรพษา เมฆตรง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายคามิน ศรีวารินทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กหญิงจันทรัสม์ อินสโร
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๒

นางสาวศิริลักษณ์ คงหนอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กหญิงสิริยากร พูนชนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๔

เด็กหญิงเบญจพร หยูตุ้ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๓ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี ดำคง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๖

เด็กชายทิชานนท์ สงค์แก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๗

เด็กหญิงหัฐภรณ์ แดงคงแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๘

นางสาวฐิรกานดา ช่วยพนัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๔๙

นางสาวศุภนันต์ จันทร์ทองอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๐
นายเฉลิมพล จันทร์เพชร

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๑

นางสาวหนึงธิดา

่

แก้วเกิด
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๒

นางสาววรรณรดา หิรัญกาญจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๓

นางสาวลลิตา เนียมสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๔

นางสาวศุภราภรณ์ รักปลอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๕

นางสาวสุภาวิณี คงจูด
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๖
นางสาวกัลยาวรรธน์ พรมกลัง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๗

นางสาวณัฐธนยา บุญอินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๘

นายณัฐวุฒิ ยิมสงบ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๕๙

นายอภิวิชญ์ ไอยสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๐
นายสรายุทธ สุวรรณรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๑

นางสาวกรกนก สุขทองแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๒
นางสาวปทมาวรรณ จันทร์ศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๓

นางสาวสุภาวดี ศรีกรด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๔

นางสาวรามาวดี ทองเกียว
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๕
นางสาวกานต์พิชชา ครูอ้น

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๖

นายเจษฏา เรืองขนาบ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๗

นายพิสิทธิ

์

ช่วยหนู
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๘

นายสุรชาติ ทวยสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๖๙

นายณัฐพงค์ วิเชียร
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๐
นายอภิรักษ์ ไกรงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๑

นายธนกร เพ็ชรคงทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๒

นายธรรมปพน ใหม่สุดใจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๓

นางสาวกานต์ธิดา ใหม่แย้ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๔

นางสาวชยุดา พลับสิงห์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๕

นางสาวณัฐธิดา จันทร์สุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๖

นายจตุพล จันทร์มล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๗

นางสาววิภาวดี ทองมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๘

นางสาวศิลารัตน์ ยังแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๗๙

นางสาวทิพยรัตน์ ขุนทองจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๐
นางสาวรุ่งทิวา ขาวจันทร์คง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๑

นางสาวอัจฉรา เฉิดฉิม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๒

นางสาวรสิตา คำแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๓

นางสาวกมลชนก ทองสงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๔

นางสาวศิริประภา คงจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๕

นายพีรพัฒน์ พรมเสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๖

นางสาวสุภาวดี สมเชือ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๗

นายภาณุวัฒน์ ทองเหง้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๘

นายภาณุพงศ์ ทองด้วง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๘๙

นายจักราวุธ พลายด้วง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๐
นางสาวทอแสง จันทบุรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๑

นางสาวจารุวรรณ มีเสน
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๒

นางจินดารัตน์ บุญตามช่วย
๒๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กหญิงณัฎฐนิชา มีแต้ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงพิชมาภรณ์ คงจูด

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๕

นายซุคกอหรีย์ หีมหล๊ะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ หาญณรงค์
๓๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ปานทองคง
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา เรืองดำ
๒๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กชายคณาธิป ทองสงค์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายธวัชชัย บุญทองแก้ว

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงจิรวรรณ คงมา

๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงชลิตา เรืองกุลศรีเกษม ๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วจันทร์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายออริสัน จันทกาญจน์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายนนทภัทร์ ขุนชี

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายจิรายุ ระเห็จหาญ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ แสงพันธ์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ทิพย์กองลาศ

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงธันยมัย หนูทรัพย์

๒๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงอัญชัญ มณีโชติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนูรุ่น
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ มีคล้าย
๑๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ วรรณะ
๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๔

เด็กชายจิตินันท์ วัฒนกิจ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๕ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กชายปุลวัช เรืองขนาบ
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กชายฉลองรัฐ ดำด้วงโรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๗

เด็กหญิงอภิรมย์ ไล่ชะพิษ
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กหญิงศศิประภา ราชแก้ว
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กหญิงณัฐวดี เกวะระ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ทองสาย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๑

เด็กหญิงลภัส หุ้ยล่อง
๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กหญิงสิริมา แซ่ฮำ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๓

เด็กหญิงณัฐพร สุคนธพันธ์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กหญิงณัฐกฤตตา แก้วเรือง
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๕

เด็กชายสุภฤกษ์ เพ่งบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กหญิงพินนรี แท่นมาก ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กชายสิทธิธร ขำเกิด
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงฟาลญา วิลาการ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๒๙

เด็กหญิงธนัญญา เพ็ชรแก้ว ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายฌานวัฒน์ ส่งศรี ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๑

เด็กหญิงเมธาวี ดำมาก
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๒

เด็กหญิงเตือนจิต บัวทอง
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๓

เด็กหญิงธนัญชนก ขำเกิด ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายธนวันต์ จันทร์คง
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กชายวสันต์ สมแสวง
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงรัตน์ติญากร หนูเจียม

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ หนูคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กหญิงปนมณี สิงโต ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กหญิงกนิษฐนาฏ ยังแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงกมลชนก โสมจันทร์

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๑

เด็กหญิงปจจย คงวัดใหม่
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขสงวน ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กหญิงเธอวรินทร์ มณีรัตน์
๓๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๔

เด็กหญิงเปรมสินี มีสวน ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๕

สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
๑๖/๗/๒๕๐๗ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๖

นายอุดร นาควานิช ๙/๔/๒๕๑๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๗

นางนงเยาว์ เรืองนาค
๑๑/๔/๒๕๐๓ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๘

นางชะอ้อน หินจิว

้ ้

๓๐/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๔๙

นางสาววลีรัตน์ สกุณา
๒๓/๔/๒๕๒๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๖ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๐
นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๑

นางจิดาภา ขาลธนวัฒน์ ๔/๒/๒๕๐๕ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๒

นางจิตรา ชูช่วงโชติ ๓/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๓

นางสุภาวดี พันธรักษ์ ๓/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๔

นางสาวอรธีรา คงทอง
๑๙/๖/๒๕๒๕

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๕ ว่าทีร้อยตรีหญิงณัฐวดี

่

วรรณเวช
๑๑/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๖

นางสาวกรรณิกา แก้วบริสุทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๗

นางสาวจิตรลดา สร้อยรักษ์
๐๙/๕/๒๕๑๗ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๘

นายสมบัติ พูลจันทร์
๑๗/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๕๙

นายศิริศักดิ

์

แตงอ่อน
๒๐/๒/๒๕๓๒ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๐
จ.ส.ต. อมฤต จันทรานนท์

๑๗/๓/๒๕๒๓
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๑

นายอัตพล กาญจนพงศ์ ๒๐/๒/๒๕๐๓ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๒

ว่าทีร้อยตรีวัชระ

่

บุญชู
๐๔/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๓

นางสาวอภิญญา มากดำ
๐๖/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๔

นางสาวกมลทิพย์ ดูดวง
๒๙/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๕

นางรัตนา พันธ์โภชน์
๐๓/๖/๒๕๑๓ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๖

นางอมรรัตน์ พูลจันทร์
๑๒/๑/๒๕๐๔ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๗

นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดง
๑๒/๕/๒๕๒๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สว่างอารมณ์  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๘

นางสาวกัญญาวีร์ เส้งทัน

่

๑๒/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๖๙

นางสาวดาณิมา ทองสงโสม ๙/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๐
นางสาวยุวเรศ จงไกรจักร ๘/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๑

นางสาวนันทพร พิทักษ์วงศ์ ๘/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๒

นางสาวขวัญธิดา จงไกรจักร
๒๙/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๓

นางสาวจิตรานุช นาบาล
๑๓/๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๔

นางสาวโสรวรรณ ร่มแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๕

นางสาวอาริยา เลขาวิจิตร์
๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๖

นางสาววรรณิศา จันทะโร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๗

นางสาวปยะฉัตร เพ็ญจันทร์
๑๗/๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๘

นางสาวภาสินี สุวรรณรัตน์
๒๐/๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๗๙

นางสาวปนัดดา เขียวเกิด
๒๙/๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๐
นางสาวสุจิตรา พรหมทอง

๙/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๑

นางสาวนุตประวีณ์ บุญทองแก้ว
๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๒

นางสาวณัลลิกา สุขสวัสดิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๓

นางสาวดาริกา สุขแก้ว
๒๙/๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๔

นายธนภัทร ไหมเสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๕

นายพรพิภพ ปติ ๓/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๖

นางสาวมณฑิรา พุ่มดำ
๒๓/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๗

นางสาวเอราวัณ ขวัญหนู
๒๕/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๘

นายณัฐพงศ์ คงแก้ว
๑๔/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๘๙

นายทันพล ประทุมสังข์ ๘/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๐
นายธีรนัย รักษ์ทอง ๓/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๑

นายนครินทร์ ดุกสุขแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๒

นายนนทกร ดำสุวรรณ
๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๓

นายนนทกร แก้วสองสี
๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๔

นายปวรุตม์ ปานแก้ว
๑๔/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๕

นายพันะดนย์ จุลจงกล
๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๖

นายพิเชษฐ์ แสงปาน ๕/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๗

นายภานุพงค์ จันทร์แก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๘

นายภูบดินทร์ วงศ์สุนทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๔๙๙

นางสาวกัลยารัตน์ หนูชู ๘/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๐
นางสาวชุลีกร เอียดจุ้ย

๒๗/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๑
นางสาวณัฐริกา พันธ์คง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๒
นางสาวหัทยา ช่วยเกิด ๖/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๓
นางสาวอัจฉรา ภูมิพันธ์ ๖/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๔
นางสาวจินดารัตน์ ภูมิชาติ

๒๐/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๕
นายออมสิน เดชแก้ว

๓/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๖
นายวรวิทย์ สันหนู

๒๙/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๗
นายฤทธิศักดิ

์

พังแพร่
๒๙/๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๘
นายสุรเชษฐ์ ปานดำ

๒๑/๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๐๙
นายกัณทัศน์ ดำด้วงโรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๐
นายจักรี ทองนิม

่

๖/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๑

นายณัฐวุฒิ ชูแสง
๒๖/๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๒

นายณัฐวุฒิ สุวรรณมณี
๒๐/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๓

นายณัฐวุฒิ หนูนาค
๓๐/๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๔

นายธนาคาร แก้วพลับ
๓๐/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๕

นายนครินทร์ แก้วชัย
๒๑/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๖

นายภาณุวิชย์ นิมทอง

่

๓/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๗

นายภูริเดช เอียดคำ
๑๗/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๘

นายสุรศักดิ

์

แก้วช่วย
๒๐/๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๑๙

นายสุริยะ สืบสนธ์ ๒/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๐
นายอภิเดช หัสรังษี

๒๙/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๑

นายทนงศักดิ

์

เพชรขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร บางตะพาน  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๒

เด็กชายธราเทพ มลิพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กชายนนท์ทิวา ศรีวารินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๔

เด็กชายนันทพงศ์ สงเกือ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายประสิทธิชัย พรมโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๖

เด็กชายพงศกร ขัดแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ภัทรไพบูลย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๘

เด็กชายรัชพงศ์ มนต์แก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๒๙

เด็กชายวิษณุ ชัยฉิม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายสมพร สังขาว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายสรวิศ หนูเพ็ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ขุนบำรุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๓

เด็กชายเขมรินทร์ นวลปาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๔

เด็กหญิงกัญชลิกา ปานก้ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา คงทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๖

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พรหมทองแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นกเพ็ชร
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๘

เด็กหญิงณิชารีย์ พินิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๓๙

เด็กหญิงธัญชนก สันติวิริยะกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ศรีเพ็ชร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๑

เด็กหญิงยุวดี พลายด้วง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ช้างแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๓

เด็กหญิงวรรณษา ถนนแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงสร้อยเพชร บุญพรหม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๕

เด็กหญิงสาธิดา แซ่หลี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๖

เด็กหญิงอภัสตรี บุญจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงอรภัทรา ส่งแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ แซ่เฮง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๔๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีนอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายชาคริต หวังสุด

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กชายตรีเพชร เขียวบุญจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กชายทัศนัย พรหมศร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๓

เด็กชายธนพล แย้มเกิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๔

เด็กชายธีระณัฐ นวลปาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๕

เด็กชายปาราเมศ สุวรรณภักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๖

เด็กชายพัชรพล อ่อนเกตุพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๗

เด็กชายวรินทร นุ่นคง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กชายวีรภัทร แสนทองแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงดำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงกุลนิดา บัวจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๑

เด็กหญิงทิพย์อักษร ทองศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๒ เด็กหญิงประกายวรรณ
แก้วอัมพร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๓

เด็กหญิงภัทราพร โรจน์อนุพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พยัคฆ์รังสี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๕

เด็กหญิงอภิชญา ศรีรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ หนูเพ็ง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายธนพงศ์ ศรีหะรัญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๘

เด็กชายศุภกิจ น้อยหีด
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์แสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงแพรวมณี เอียดดำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๑

เด็กชายพรชัย แดงช่วย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ หนูคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๓

เด็กชายภูริธัช สังข์ปานแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงอาริยา ชุมทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๕

เด็กชายอานุภาพ จันทร์ประทุม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๖

เด็กชายณัฐวุฒ หมืนรันต์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๗

เด็กชายรัฐพล สุขเพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กชายวัชรพงศ์ ระวิวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายอาจหาญ เอียดเหตุ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๑

นางสาวชุตินันท์ ชุมทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๒

นางสาวณัฐธิดา ตุกวุ่น
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๓

เด็กหญิงอรสา รักจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๔

นายศุภชัย ทองดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๕

เด็กหญิงพรชิตา ใหม่นิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กหญิงวรรณกนก คงจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กชายณัฐพล เพชรแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๘
นางสาวอนุศราภรณ์ ทองช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๘๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ มณีมนฑกานติ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา ด้วงฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กชายธนกฤติ หยู่ทิพย์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๒

เด็กชายธีรวัช คลังทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ศักดิเศรษฐ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กชายอดิศร รอดเซียม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กชายนครินทร์ ยังปาล์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๖

เด็กชายณภัทร พรหมเอียด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงสุภัสสร ณ นคร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กชายชนวีร์ ศิริอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๕๙๙

เด็กชายธนโชติ สุกนุ่น
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทวีทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงณัฐชา ชลวิจิตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงนรีกานต์ ณ  นคร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มณีสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายศักดรินทร์ ด้วงวิจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายเอเธนส์ ณ นคร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงศิวพร ยอดพานิช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงอรวรรณ พันธเสน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายศรัณยู ศรีเพชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายศรายุทธ คงเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงปยดา สุขย้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายศิริโชติ สมบูรณ์ยิง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ นวลนำจิตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กชายชินาธิป เดชสถิตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กชายธวัฒชัย ไพลดำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายนัฐกิตติ

์

กันเขตรวิทย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๖

เด็กชายภูมินทร์ พรหมเขียด
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงภัทรดา นุ่นบุญคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๑๙

เด็กหญิงระติมา นุ่นจุ้ย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายจิรภัทร ยอดระบำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เพชรดำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กหญิงธนัญญา ด้วงวิจิตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๓

เด็กหญิงพรสุดา อำมาตย์เอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๔

เด็กหญิงปาลีรัฐ อุส่าห์ดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๕

เด็กชายจักรภาณุ วัลย์สุคนธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๖

เด็กชายปฎิพัทธ์ หอมเกตุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๗

เด็กหญิงรุ่งเพชร วิสุทธิคุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๘

นายภานุพงศ์ จันทร์ชาตรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายวรวิทย์ ชัยฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายอรรถชัย ณรงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีพิทักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กหญิงธวัลหทัย ไชยธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กหญิงดมิสา โพธิทอง

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๔

เด็กหญิงนรีเนตร สังข์โพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ สุกทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๖

นายไกรสร คงผอม
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กชายเพชรธวี นวลนำจิตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๘

เด็กหญิงกันต์กมล พูลนวล
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๓๙

นายณัฐพงศ์ ขุนทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงปพิชญา นาคปาน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กชายอดิศร คงทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชาญนักรบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ เสตฐี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๔

เด็กชายภูวนาถ ขุนคลัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กหญิงศรินญา พาหละ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๖

เด็กหญิงกัณฐ์ภรณ์ โสดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา คงขาว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กชายจิรภัทร นาคแท้
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กชายสมศักดิ

์

บุญคงมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายอชิระ เรืองทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๑

เด็กชายเกียรติชัย หนูดำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กหญิงธิติมา คุ้มไพรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงพรรณพษา ไชยเทพ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทพยศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๕

เด็กชายธราเทพ แย้มเยือน

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กหญิงธิติยา คุ้มไพรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กชายยงยศ ยอดยิง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๘

เด็กหญิงกิตติกา บุญมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๕๙

เด็กหญิงวัชราวดี ศรีชนะภัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายภานุพงศ์ นาคา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กหญิงสุชานาถ สายนำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๒

เด็กหญิงณัฐวิภา หิรัญธานี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กชายเจษรายุทธ์ สุุทธินนท์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กหญิงณิชาวรรณ ยอดระบำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กชายเชษฐา หนูเกลียง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๖

เด็กชายปวริศร ชิตเดชะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ ยอดระบำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กหญิงรัตตวรรณ แสนโยชน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๖๙

เด็กหญิงกมลชนก เกือทอง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงเกศรา บรรจง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กชายสักกะ บุตรพรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กชายกิตติพันธ์ เกสรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เทพพานิช

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๔

เด็กหญิงลักคณา ชูสงคราม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กหญิงปติการณ์ หนูนารถ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กชายวุฒธิชัย วิสุทธิคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๗

เด็กชายฐิติกร อยู่สุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีเพ็ชร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทองอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงวิลาษิณี ทองเกลียง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๑

เด็กหญิงอนัญพร พรหมเอียด

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ธานีรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กชายนิวัตร เดชคงแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กชายเรวัฒน์ สุวรรณรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๕

เด็กหญิงโชติกา บุญสมบัติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๖

เด็กชายวัชชิระ ชลวิจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กชายนันทวัฒน์ นาคนุ่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๘

นายพนมวัลย์ ช่วยอักษร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๘๙

นายธวัชชัย รักช้าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีบริรักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กชายสันติภาพ กิจเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๓

เด็กหญิงกนกนาฎ รัตนพาหุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ คงแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขจ้อง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กหญิงกมลชนก แก้วคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงกมลพรรณ ชูหนู

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ฉัตรวิริยะสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กหญิงกรกนก โกมาลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงกรวิกา รินทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายกฤต ณ นคร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายกฤตภาส วรรณปทุมจินดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงกวินเนตร เทพทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายกษิดิส รักษาแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงกัญจนพร จิตร์เพ็ชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา ปานทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายกันตพงศ์ วิเศษโชค

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงกัลยกร สุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายกิตติภพ ขำประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กชายกิตติภัทร ลอยชืน

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๒

เด็กหญิงกิตติยา สุริยผล
๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๓

เด็กชายกีรติศักดิ

์

คงวานิชโรจน์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ทิพย์บำรุง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กหญิงกุลิสรา เพชรา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๖

เด็กหญิงจณิสตา พัฒนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๗

เด็กชายจตุพล สุขวิเชียร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กชายจตุรวิชญ์ ปานสังข์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กชายจรัสพงศ์ แสงวิเชียร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายจิณณพัต ศรีนวลปาน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา กาญจนพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กชายจิรัฎฐ์ วันเพ็ญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๓

เด็กหญิงชญาดา จันทร์จำปา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๔

เด็กหญิงชญานิศ ชูเกิด
๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๕

เด็กชายชญาน์ทัตต์ ศรีทองนาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กชายชนะยุทธ ถนิมลักษณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ธานีรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๘

เด็กชายชนัต อินทรมงคล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๒๙

เด็กชายชยุตพงษ์ พิบูลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงชวัลชา คงจ้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กชายญาณวรุตม์ ขุนทิพย์นุ้ย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา ขำเกิด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กหญิงญาณิศา คงสถาพรกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๔

เด็กหญิงญาณิศา เพชรแก้ว
๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กหญิงญาดา อินทร์ไหม
๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๖

เด็กชายณฐกร สมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กชายณฐกร แก้วทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กชายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๓๙

เด็กชายณฐพงศ์ วังปรีชา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายณภัทร ปานเกลียง

้

๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กชายณภัทร รอดรัตน์
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๒

เด็กชายณัฎฐ์ธรัช ทิพย์สุราษฎร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นุ่นสกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฤทธิธนกุล

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายณัฏฐ์ ชูเดช
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๖

เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยเสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ควรรำพึง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ถาวรทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กชายณัฐชนน พุทธังกุโร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงณัฐชยา ทองเนืองาม

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ช้างนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๒

เด็กชายณัฐธิปก วิทยานุภากร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๓

เด็กชายณัฐนนท์ คุระทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๔

เด็กชายณัฐนนท์ ตะสถิตย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ แปนสงค์
๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๖

เด็กหญิงณัฐนรี สองเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วกับเพชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เจนชล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๕๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ แก้วประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายณัฐยศ มาสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กหญิงณัฐรดา เม่งช่วย
๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๒

เด็กหญิงณัฐวดี เกิดผล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อุไรกิจ
๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๔

เด็กชายณัทธร บุรีรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กหญิงณิชกมล สังข์ทองจีน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กหญิงณิชากรณ์ สุขแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๗

เด็กหญิงณิชานันท์ แสงเสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กหญิงณิชารีย์ วรกฤติโอฬาร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๖๙

เด็กหญิงดลพร แดงหวาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงดารินทร์ สารานพคุณ

๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๑

เด็กชายตุลาการ นิชานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๒

เด็กชายถิรวิทย์ หนูแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๓

เด็กหญิงทิพกฤตา อินทร์ชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๔

เด็กชายธนกร สังขพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ ดวงมุสิก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เสรีรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๗

เด็กหญิงธนัชญา สรรเพชญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๘

เด็กชายธนายุทธ ปโย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๗๙

เด็กชายธรรมศักดิ

์

บุญยัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงธัญชนก สุทธิรักษ์

๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ วรธงไชย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วโสภาค
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเทพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กหญิงธิดาวรรณ มณีชาญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กชายธีรดนย์ พิมแสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๖

เด็กชายธีรภัทร เกตุสุรินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๗

เด็กชายธเนศพล เรืองเริงกุลฤทธิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๘

เด็กหญิงนงนภัส ไชยคช
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๘๙

เด็กชายนพณัฐ แก้วกำเหนิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายนพรัตน์ เรืองนุ่น

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๑

เด็กหญิงนภสร มาถนอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๒

เด็กหญิงนภัสกรณ์ ษารักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กหญิงนภัสสร เยียมแสง

่

๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๔

เด็กหญิงนภิสรา อินณรงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๕

เด็กหญิงนัชชา อนันทกาล
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กหญิงนัฐกมล ก๊กศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กหญิงนันทิชา ธานีรัตน์
๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ว่องวรรธนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๗๙๙

เด็กหญิงนันธิยา เดชนะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายนิพัทธ์พงศ์ สุขประเสริฐ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงบุษราคัม ภิรมยาภรณ์

๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายปฐมชัย ศรีสุขแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงปณัฐฑิตา พุทธนำพา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงปทิตตา อนันต์วีร์วิวัฒน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงปนิดา สุขวัลลิ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายปภาวิน สัจจวิเศษ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงปรมาภรณ์ นุ้ยศรีราม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงปริฉัตร อุทิศสาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รอดสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายปญญากร วัชรเรืองรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กชายปณณธร รอดพันธุ์ชู
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กหญิงปานเลขา เกตุแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๓

เด็กชายปยศักดิ

์

คงทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ ทองคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กหญิงปนสุตา ด้วงแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กชายปุณณัตถ์ ชะละจิตต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๗

เด็กหญิงพนัชกร พนัสนอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๘

เด็กหญิงพรชนิตว์ เกษรสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กหญิงพรนภัส อนุรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
กาญจนวงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๑

เด็กชายพฤฒิณัฐ จิตแฉล้ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๒

เด็กชายพสิษฐ์ ลิมประเสริฐวงศ์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงพัชรดา เขียวเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๕

เด็กหญิงพัชรพร ชาญณรงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๖

เด็กหญิงพัชรพร เต็มสงสัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๗

เด็กหญิงพัชรี เอียดคำสวน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ ปราบปรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๒๙

เด็กชายพันธ์ธวัช เอียดทองดำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงพิชชาพร อัครกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงพิชญา กระออมกาญจน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๒

เด็กหญิงพิยาวรรณ ลาลบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๓

เด็กชายพุฒินาท คงสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ คงสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๕

เด็กชายพุฒิพร เมียนเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๖

เด็กหญิงภรณ์วิสา เนาว์สุวรรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๗

เด็กชายภักดิพงษ์ สุขศรีแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๘

เด็กชายภัทรพล มัฎฐกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๓๙

เด็กหญิงภัทรภร ผลาชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงภัทราพร คงปาน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๑

เด็กหญิงภัทรียา ทองจินดา
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๒

เด็กชายภูบดี นุ่นทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๓

เด็กชายภูมิสุวรรณ ลิมสุวรรณมณี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๔

เด็กชายภูสิทธิ

์

พฤศวานิช
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ คล้ายบ้านใหม่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงมินทร์ญาดา สิงห์โตทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กหญิงยศวดี จุลวัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายยุคล มุสิกโรจน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๔๙

เด็กชายรพีพัฒชา วิลาวรรณ์
๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงรวินท์นิภา บำเพ็ญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีรอด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๒

เด็กชายรัตนวงศ์ รัตนพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๓

เด็กหญิงลฎาภา เพชรรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๔

เด็กหญิงลลิตา มนเทียน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๕

เด็กชายลัญฉกร นัคราเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๖

เด็กหญิงวรณัน ศิริรักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ กุลศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๘ เด็กหญิงวรรณประภา
สุขศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๕๙

เด็กหญิงวรรณวาณี คีรีวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายวรันธร วงศ์เลียง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๑

เด็กหญิงวลัญช์อร คงทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๒

เด็กชายวิชญ์รัตม์ สัมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กหญิงวิมลมณี แสงนาค
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๔

เด็กหญิงวิมลสิริ ชุมมะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๕

เด็กหญิงวิรัลพัชร รักธรรม
๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กหญิงว่านญาดา รัตนเทพี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กหญิงศกุนตลา แนมจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๘

เด็กชายศรัญย์ มณีรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๖๙

เด็กหญิงศรุตา รักบางบูรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๘ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายศักดิชัย

์

พรมเวช
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๑

เด็กหญิงศิรประภา จันทเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๒

เด็กหญิงศิรประภา ผลาชุม
๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กหญิงศิริญากร เชาวลิตถวิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กหญิงศิริมาศ ปนสุวรรณ
๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงศิริษา พรหมแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๖

เด็กหญิงศิวพร ชูเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๗

เด็กหญิงศิวารยา จันเสถียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๘

เด็กชายศุภณัฐ์ ชูแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เทพทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงสพิชญา อินทวิมล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๑

เด็กชายสรธัญ ช่วยสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๒

เด็กชายสรวิศ บุญศรีโรจน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๓

เด็กหญิงสรัลชนา สุทธิประภา
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๔

เด็กหญิงสริตา นิรัชกิตติธร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๕

เด็กชายสันติชน จ่าทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๖

เด็กหญิงสิตานัน บูรณะพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๗

เด็กชายสิทธิกร เพ็ชรเล็ก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๘

เด็กชายสิทธินนท์ อำนักมณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กหญิงสินีนาฎ สุวรรณทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายสิรภพ จตุรงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๑

เด็กชายสิรภพ วงศ์พิพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๒

เด็กหญิงสิรภัทร สังฆมิตกล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๓

เด็กชายสิรวิชญ์ กุลนิพัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๔

เด็กชายสิรวุฒิ ชูหนู
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๕

เด็กชายสิริ โยธากุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๖

เด็กชายสุทธจิต การะเวช
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กหญิงสุธาสินี บัวเดช
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กหญิงสุธิดา ห่อแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๘๙๙

เด็กหญิงสุธิดา ไชยยุทธ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงสุภากร ไชยวิจารณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงสุรัสวดี ภาคอารีย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงสโรชา วงศ์สุวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงสโรชา วัชรกาฬ

๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงหฤทัย เสนาทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงอชิรญา โรหิตะพินทุ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายอดิศร เจริญสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายอนาวิล ดวงธรรม

๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงอนิสา คงดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายอภิชาติ ลาภามาศ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงอภิญญา แทรกสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รินทรวิฑูรย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนเสนาะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๓

เด็กชายอลงกรณ์ จันทร์ไพรพฤกษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๔

เด็กชายอัครชัย จุลอมร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๕

เด็กหญิงอารยา มีแสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๖

เด็กหญิงอาริญา โพธิทิพย์

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๗

เด็กชายเกษมสันต์ กันกลาง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๘

เด็กชายเก่งวิชญ์ พิกุลหอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๑๙

เด็กชายเจริญชัย ทองขาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายเชษฐกานต์ สมเขาใหญ่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๑

เด็กชายเดโชชัย ถาวรสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๒

เด็กชายเด่นภูมิ ลิมไพบูลย์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จิตรวิรัตน์
๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๔

เด็กหญิงเสาวรัตน์ คำแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๕

เด็กชายไชยวัฒน์ เกลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิทธิสมบูรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๗

เด็กหญิงขวัญชนก วงศ์ษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๘

เด็กหญิงอัจจิตา อินทร์ขุนจิต
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๒๙

เด็กชายภานุเดช แซ่ก่วน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายวีรภัทร ชุมผล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๑

เด็กหญิงจันทกานติ

์

สงอร่าม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๒

เด็กหญิงรุ่งระวี ฤทธิจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๓

เด็กชายธนภูมิ พุกเสวก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๔

เด็กหญิงคริมา หลีน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหัก วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงใหม่
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๖

เด็กหญิงนันทิตา แก้วมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๗

เด็กชายปภังกร สุวรรณอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๘

เด็กหญิงทูดา เมืองมีศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๓๙

เด็กหญิงกวิตา รักประทุม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๐ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายธีรเดช ยารังษี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายเกริกเกียรติ คชวงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๒

เด็กหญิงกชกร ด้วงสงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขวัญเมือง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์แก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๕

เด็กหญิงนภัทร เวียงคำ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๖

เด็กหญิงอินทิรา รักษาพล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๗

เด็กหญิงอินทิรา เรืองศรี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๘

เด็กชายณัฐพนธ์ บัวแก้วทอง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา เมืองแสน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หนูคง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายจิรเดช ลายพยัคฆ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ เมืองทองอ่อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์มณี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๔

เด็กชายภูมิภัทร บุญเศษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๕

เด็กชายระหัด เกลียงทอง

้

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๖

เด็กชายอนันต์ดา แก้วรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๗

เด็กชายธีรภัทร มณีรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๘

เด็กชายศักรินทร์ หนูคง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๕๙

เด็กชายพัสกร ไชยเดช
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายธิชานนท์ นาพะนัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๑

เด็กหญิงปทมวรรณ ทรัพย์แก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๒

เด็กหญิงปภาวิน ศรีสังข์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๓

เด็กหญิงเกวลิน หนูช่วย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฤทธิมนตรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๕

เด็กชายสิรวุฒิ คงพรหม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๖

เด็กชายธนกร รุ่งเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองนำแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๘

เด็กหญิงปริยานุช ขำตรี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๖๙

เด็กหญิงทาริสา ทองบ้านนา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงอันธิชา หมืนลึก

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๑

เด็กหญิงพิชญาภา เต็มแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๒

เด็กหญิงชลนิชา สมาคม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๓

เด็กหญิงนิณาเดียร์ รูปายี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๔

เด็กชายอลงกรณ์ ขุนพลช่วย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๕

เด็กหญิงกติการณ์ จันทร์แก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๖

เด็กหญิงปริฉัตร บุญดก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๗

เด็กชายกันต์ธีร์ สังข์อ้น
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๘

เด็กชายปรัตถกร นพกร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๗๙

เด็กหญิงชาลิสา ชูชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงมัฌฑิตา อินทร์แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๑

เด็กชายธีรเดช ชูฟอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ขอมทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๓

เด็กหญิงสุนันทา ฤทธิชู
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๔

เด็กหญิงพิมพร ปนทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๕

เด็กชายนเรณธรณ์ ยีเส้ง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๖

เด็กหญิงธาริณี นาคปลัด
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๗

เด็กหญิงธนิษฐา อ่อนทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๘

เด็กชายชนาธิป ฉิมลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๘๙

เด็กหญิงรัตติกาล ปลอดใจดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงศรีวลักษณ์ ฉิมประสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๑

เด็กหญิงชาลิสา ไชยเดช
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๒

เด็กหญิงอาทิตญา เพ็ชรสังข์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๓

เด็กหญิงรวรี หนูช่วย
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักด้วง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๕

เด็กหญิงตวิษา แก้วเกลียง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๖

เด็กหญิงมลทิกา ดำแดง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๗

เด็กหญิงวศินี ณ ชายะศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๘

เด็กหญิงนัชชนันท์ หนูจีน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๕๙๙๙

เด็กหญิงแพรวดี แก้วเรือนทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงพรรวี ชูนวล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา สวัสดิปรุ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายสัณหณัฐ ตันหลวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายไพศาล หนูช่วย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คงหนู

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงพิมนิภา สังสินไชย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงพิมผกา สังสินไชย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงณัฐนรี รักษ์จุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายทรงสิทธิ

์

เพ็งหนู
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ไชยวิจารณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายนันทพงศ์ คงดี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายพีรภัทร อนุนนท์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วใสพร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สนิท

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุ่มจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงปริญญา คชภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงสุปรีญา แก้วสม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงอภิชญา ศรีคงแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายศิวัฒน์ สงอักษร

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายเทียนชัย ไสยพงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายพัฒนะ สังขาเสน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงณัฐนิชา สุขะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายณัฐชนน ยีวันจ่าย

่ ้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายวรายุทธ จอมพล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายสิงหา ไสยพงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงปยะวรรณ จันทร์หุนี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ จรดำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กหญิงศศิธร หนูชาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงศศิวิมล ภักดีรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายจารุวัตร เพ็งจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายกิตติชัย อุรางรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร คงมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายทศพล ศรีวงศ์แวว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงอลิศดา ไข่ขาว

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงกณิกา รักษาพล

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ช่วยเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลัดสงคราม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเทพ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายภัทรภณ อินทร์ศร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายศุภลักษณ์ คล้ายแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายศูภณัฐ คงมาก

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๑
นายอภิสิทธิ

์

กัญชนะกาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายวิศรุต ภักดีรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๓
นายอทิตกรณ์ ช่วยเพชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รอดจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพระทอง วัดโคกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงญานิสา กำเนิดรักษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงนิชกานต์ แพ่งโยธา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายภานุรุจ ศิริชุม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงพัฒษกร ตุ๊กสุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงอรุณรุ่ง พิกุล

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงอังคณา บุญแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงธัญวรัตนม์ เพ็ชรทอง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๒ เด็กหญิงกัญจนาภรณ์
หนูเขียว

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายทรงพล กุศลสุข

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงศุภกานต์ แก้วมณี

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายกฤษฎา คงเกือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายวุฒิวานนท์ อินอักษร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายอนันต์เทพ วงศ์รอด

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วตอนวน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงอณัศยา คงโอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายพิพัฒน์ ศรีตีบ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายวริทธิศนันท์

์

ชูเกิด
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายณัลทวัฒน์ รัตนมาศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายปนิวรรต ศรีขาว

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงวิภาวินี ขวัญตา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปะ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายสิริวัฒน์ สิทธิศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายธรากร ทองเพ็ชร

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายธีระยุทธ์ ตำเมือง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายสรพัศ รักษาพล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายกฤตเมธ แก้วมณี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายศิวกร ลือชัย

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายหัสดิน พรหมคง

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงกรรชนก คงแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บรรจงช่วย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทองทะวัย

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงกลรัตน์ พรึกถก

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงปรารถนา พริกสุข

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายนุภัสสร เทพนุกูล

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงชุติกานต์ หนูคง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงปวริศา ขาวจันทร์คง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงสุวรรณภา รักษาพล

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายธนกร แก้วกับเพชร

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงกันติชา สิทธิศักดิ

์ ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายสิทธิรักษ์ กำเหนิดรักษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายปภังกร อนุรักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายถิรวัฒน์ ปลอดใจดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายทัตวัติ ปลอดใจดี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองหนู

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา มะสุวรรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายณัฐทิพล หนูนารถ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา ทองคหะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ วัดโคกประดู่  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๓
นายณัฐพล ทองสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๔
นายกิตติศักดิ

์

ช่วยบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายพัสกรณ์ ฤทธิชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายปรารบ จุลพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายกษิดิศ บุญยัง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายณัฐดนัย บุญฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๐๙๙
นายวัชรพงศ์ ก๋งเม่ง

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๐
นายชัยรัตน์ หิวหิน

้ ้

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๑
นางสาวศิริกุล ประเสริฐยิง

่

๒๔/๐๔/๒๕๒๕

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๒
นายวสันต์ อัฎฐพร

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๓
นายไกรสร วิเชียรรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงวรรณภา ปลอดชูแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายภรัณยู ริยาพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายมีทวี เรืองประชา

๐๔/๑๒/๒๕๕๓

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายธนภัทร เพ็งสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงจิรานันท์ มีแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงเปรมฤดี นาคขวัญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงศิริมา ถวาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ มานะชีพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๒

เด็กชายกฤษฎา วงศ์พิพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๓

เด็กหญิงขวัญตา พรหมฤทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๔

เด็กชายวีรพงค์ เฮ่า
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๕

เด็กชายศรีสุวรรณ ศรีมุกข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๖

เด็กหญิงวิมลศิริ จู้
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๗

เด็กหญิงอรสินี เปล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายประจักษ์พงค์

อากร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๑๙

เด็กหญิงดวงฤดี มลิวัลย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์ชุม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๑

เด็กชายมงคลชัย มัชฌิมวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๒

เด็กชายนฤสรณ์ มลิวัลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ริยาพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำปาสี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๖

เด็กชายศรายุทธ สวัสดิวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๗

เด็กชายภานุศักดิ

์

สุขมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๘

เด็กชายอริญชัย พรหมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๒๙

เด็กหญิงเกวลิน คำนวณจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายจักรพงศ์ ครึมค้างพลู

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๑

เด็กหญิงวรนิษฐา นุราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๒

เด็กชายธรรมวัตร ศรีษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๓

เด็กชายปรัญชัย สุขแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๔

เด็กหญิงพัชรมณฑ์ เพชรชนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๕

เด็กหญิงรัตนาวลี กงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๖

เด็กชายพฤกษ์ เกษีสม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๗

เด็กชายกันตศักดิ

์

ชารัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๘

เด็กชายโรจนศักดิ

์

ศรีหมอกเมฆ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๓๙

เด็กชายรัตนเดช ลิวล่อง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายโยธิน เพชรทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๑

เด็กชายกฤษฎา แกล้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๒

เด็กหญิงปยาพัชร แก้วเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ โอยสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ เชือขาว

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๕

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ว่อง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ยับ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๗

เด็กชายปฐมพงศ์ องอาจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๘

เด็กชายธนภัทร ริยาพันธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๔๙

เด็กชายสุทธิกมล จอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ละม้าย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๑

เด็กหญิงอรนิชา โอยสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๒

เด็กหญิงปรายฟา วงค์พิพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๓

เด็กชายสุทธิพร กุมศิลป
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๔

เด็กชายภูริภัทร์ จำปาพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๕

เด็กชายอภิชัย แก้วมีชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๖

เด็กชายเอเทน แสงฟา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๗

เด็กชายสุวิชา กรุงแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๘

เด็กชายทัตพงศ์ ศรีธร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๕๙

เด็กชายวรเชษฐ์ กรดสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงทิพปภา เตใจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๑

เด็กชายธนกฤต สุวรรณรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๒

เด็กหญิงวนิดา ลิวล่อง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๓

เด็กชายอภิวิชญ์ ช่อจำปา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๔

เด็กชายนวพล เพชรกรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ แกล้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๖

เด็กหญิงขวัญธิดา ศรีแพง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แกล้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๘

เด็กชายภูวนนท์ จงจิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๖๙

เด็กหญิงอนันตญา ไพรสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายอัมรินทร์

่

พะโยม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๑

เด็กชายภัทรชัย ปราบมิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๒

เด็กหญิงกมลพร แซ่ซิน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๓

เด็กหญิงเกศเพชร หนูเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา นุชทิพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๕

เด็กหญิงรัตนากร โอยสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๖

เด็กชายณรรทพล คีรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ แกล้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๘

เด็กหญิงอคิราภ์ โอยสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๗๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ชูศร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายวิชัยยุทธ สองเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ จงจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๒

เด็กหญิงธาริกา ชมเชย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วเกิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๔

เด็กหญิงอันธิกา ละม้าย
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๕

เด็กหญิงอรนลิน คำนวนจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๖

เด็กชายวัฒนชัย ริยาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๗

เด็กชายธณพล มีแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๘

เด็กหญิงปวรวรรณ กรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๘๙

เด็กหญิงแพรวนภา สงแก
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงสิริมา สิทธิประการ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๑

เด็กหญิงสุวลักษณ์ ปรีชา
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๒

เด็กหญิงพัชรพร จงจิตต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๓

เด็กหญิงปวีณ์นาถ แสงศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๔

เด็กชายพงศธร เพชรพลอย
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๕

เด็กชายปยะ ธาตุทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๖

เด็กชายวชิระ ยับ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๗

เด็กหญิงนภัสพร ริยาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๘

เด็กชายนรวิชญ์ คำสระ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงเนตรณภัทร ขุนนุ้ย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายเจษฎากร อินทรายุธ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา ดำศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายนราธร ปานชัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายพุทธรักษ์ ปรีชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงวิดารัตน์ พงศ์ศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงณภัสวรรณ แขวงขาว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงภาสินี ดวงสุวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ศรีสุขแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงพรนภา บุญมาติด

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงสุรัสวดี ภู่ร้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดำศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๑

เด็กชายพีรพัต แก้วบ้านดอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ เพิงรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๓

เด็กหญิงบังอร จำแบบ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ มีสุข
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๕

เด็กชายกรวิชญ์ ขำจับจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๖

เด็กชายสิทธิพร แสนโยชน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา ช่วยทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๘

เด็กชายสรายุทธ วิสกรรมจร
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๑๙

เด็กชายธราเทพ ทองศรี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงสุทธิการต์ ปรีชา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๑

เด็กชายปยวัช เกลียงเกตุ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๒

เด็กหญิงกานต์สิรี บุญชันสี

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๓

เด็กหญิงฐิตาภา จาวหอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๔

เด็กหญิงอัญชลี ชูช่วย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๕

เด็กชายธนาทิป กรรฐสุทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๖

เด็กชายวรายุส หงษ์แพงจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๗

เด็กหญิงอารยา สมัยสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ เต้าทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๒๙

เด็กหญิงณภัทร แสงเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปานแปน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๑

เด็กชายนันทพงศ์ หมืนแก้วทอง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๒

เด็กชายพูนพิพัฒน์ หมืนแก้วทอง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๓

เด็กหญิงนริสา หัสดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๔

เด็กหญิงลลิตา ถือทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๕

เด็กหญิงอรนลิน สุวรรณเลิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๖

เด็กหญิงกฤษศิณีย์ ชายใหม่
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๘

เด็กชายพงศกร เพชร์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๓๙

เด็กชายศตวรรษ เส้งโสด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงนริษา นวลจันทร์คง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๑

เด็กชายกันตพงศ์ อินทร์ขวัญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขุม วัดสุขุม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๒

เด็กชายเศวตฉัตร ถนอมเกิด
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ หอมสมบัติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุปการ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๕

เด็กชายปฐวี ขรัวทองเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๖

เด็กหญิงเขมินทรา ชุ่มนวล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๗

เด็กชายสิทธิโชค ชืนกลิน

่ ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยืนยัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๔๙

เด็กชายเกรียงไกร ชุมเปย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงวชิราพรรณ ชูเสือหึง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๑

เด็กหญิงภัสรา วันเรียน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๒

เด็กหญิงกานต์รวี มีนิม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๓

เด็กชายชัยชุมพล มีนิม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๔

เด็กชายชิติภัทธ์ นาคแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๕

เด็กชายนนทิวัชร์ หนูช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๖

เด็กหญิงจุฑาทิพ หิรัญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๗

เด็กหญิงอริยา คงจันทร์แก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา วัดบางบูชาชนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชินวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๕๙

เด็กชายกงพัฒน์ ศักดิสง

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ อุ่ยสกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๑

เด็กหญิงชลลดา อุ้ยสัว

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๒

เด็กหญิงพรนภัส อักษรถึง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๓

เด็กหญิงภัสรา กรรไพเราะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๔

เด็กหญิงอรัญญา ดำอ่อน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๕

เด็กชายปฏิพล บรรจงพาศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๖

เด็กหญิงณัชชา สินตุ้น
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงลัดดาวรรณ แก้วฉิมพลี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ปานสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๖๙

เด็กชายศิวกร บุญชู
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงอลิศรา

พรมกิตติยานนท์
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๑

เด็กหญิงกิติยาภัทร เกือไชย

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ชุมพล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๓

เด็กชายภูวนัย ซ้ายเซ่า
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๔

เด็กชายวรายุทธ์ หนูใหม่
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๕

เด็กชายศักรินทร์ รัตนแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๖

เด็กหญิงครวญศิริ นาคนุ่น
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๗

เด็กหญิงนริศรา เกลียงทอง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๘

เด็กหญิงมาลิษา โดดำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๗๙

เด็กหญิงวาธิณี มณีโชติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงสิรินทรา มีแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ อริยะพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๒

เด็กชายณัฐกร เอียดจะเสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๓

เด็กชายปยรัตน์ นาคดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๔

เด็กหญิงปณิตา สุขสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๕

นายกฤษฎา แดงขาว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีรุ่งเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๗

เด็กหญิงสุชานาถ สิทธิสาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๘

เด็กหญิงพัชรี ไทรทองคำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๘๙

เด็กหญิงกุลธิดา แซ่อุ้ย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๐ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงปานไพลิน ขุนวัง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๑

เด็กชายณัฐพล สุจประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๒

เด็กชายนราธิป คงนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๓

เด็กชายทวีทรัพย์ เงินไกร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ กาลคลอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๕

เด็กหญิงปภาวดี เกลียงสงค์

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๖

เด็กชายธีรภัทร ไชยพลฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๗

เด็กหญิงนันธิดา คำพล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ โชติทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๒๙๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เส้งคง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทาบทอง วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายกิตติวัชร เพียรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์แก้ว วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ชลพันธุ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหงส์แก้ว วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายธนภัทร มีบางไทร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงส์แก้ว วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายธีระเดช ทองสังข์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงธนาภา บุญวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงอนันตญา จันทร์นวล

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กหญิงวาสนา ทองชู

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงกัญญาณี หมวดทอง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงนงนภัส ชูแท่น

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงสิริกร จันทร์แก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงคริษฐา ข้องจิตร์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๑

เด็กหญิงญาณิศา แดงเดช
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๒

เด็กหญิงลภัสรดา ข้องจิตร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๓

เด็กชายรพีภัทร นาคเกลียง

้

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๔

เด็กชายทีปกร ชุมแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๕

เด็กหญิงปุญช์กนก แก้วบุญมี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๖

เด็กหญิงกิตติมา ศรีรุ่ง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๗

เด็กชายธวัชชัย พลฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๘

เด็กชายจิรายุ ชูวิเชียร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๑๙

เด็กชายวีรภัทร กาญจนะ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายศรัณยู พรหมพิทักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๑

เด็กชายพิสิทธิ

์

บุญแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๒

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรด้วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ โชคชูลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๔

เด็กชายธนดล คงเดชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หลวงแสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๖

เด็กชายตุรากร แก้วสุวรรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองสังข์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๘

เด็กหญิงภานุมาศ ศรีรุ่ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๒๙

เด็กหญิงนฤภร สงเสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายสุเมธ หนูเอียด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๑

เด็กหญิงภาวินี ขวดแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พรหมเพศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๓

เด็กชายทะนงศักดิ

์

ใหม่เมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๔

เด็กชายบวรนันท์ ธรรมศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ หนูเอียด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๖

เด็กชายรพีภัทร คงทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สงเสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หนูคง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๓๙

เด็กชายธนกร พลแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงดาราวดี เกตุแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๑

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วสุวรรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๒

เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วสุวรรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๓

เด็กชายประวัติ รักษายนต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แดงเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๕

เด็กหญิงอัญญาณี คงทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ก๊งจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๗

เด็กชายพิพัฒน์ สุวรรณรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๘

เด็กหญิงวริศรา เรืองศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๔๙

เด็กหญิงจันทมาศ นุ่นสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ อินทร์เอียด

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๑

เด็กหญิงลักษมณ ดำจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองดำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๓

เด็กชายสหชาติ บุญวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๔

เด็กหญิงนฤมล บัวมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๕

เด็กชายสุทิวัส ทองประดับ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๖

เด็กชายสิทธิพงศ์ แสงประจง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๗

เด็กหญิงนัชชา หมุนคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๘

เด็กหญิงชลธิชา ชอบธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๕๙

เด็กหญิงณฐนนท์ เมฆเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายอนุวิท โชคชูลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๑

เด็กชายวรากร แพรพระนาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๓

เด็กชายพัทธนันท์ ชูแท่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๔

เด็กหญิงอารยา ใหม่เมือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ลันเซ่ง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สงเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๗

เด็กหญิงยลตรี ดำมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๘

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ช่วยอรัญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๖๙

เด็กหญิงชลลดา หมวดทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายสหรัฐ ธรรมศิริ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สมเลิศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๒

เด็กหญิงเขมอักษร บัวแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูสังข์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๔

เด็กหญิงอภิสรา สุวรรณมณี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๕

เด็กหญิงขวัญรวี ตรีกมล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๖

เด็กหญิงดาราณี หลีสุวรรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ กาญจนะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๘

นายไชยวัฒน์ บุญวงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๗๙

เด็กชายนวพล ชูวิเชียร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๑

เด็กชายนิรุต ขวัญแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๒

เด็กชายนพดล พรหมพิทักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๓

เด็กชายธารธิตย์ ชูแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๔

เด็กชายสรวิศ ศศิวิมล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ คำชนะชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๖

เด็กหญิงอภัสสร เมฆเรือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา ดำจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๘

เด็กหญิงณัชชา กลับสังข์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๘๙

เด็กหญิงรัญชนา นรสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงจิรดา เพ็ชรแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ข้องจิตร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๒

เด็กชายหัสนัย สุขโข
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๓

เด็กหญิงอัญชิสา พลฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๔

เด็กชายสรวี หลอดทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๕

เด็กชายณัฐการ ภุมศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ข้องจิตร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกพนม วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ หนูจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๓๙๙

เด็กหญิงฐานิศรา แทนคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

หนูประสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายปฏิภาณ จีนบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงพลอยชมพู โมราศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงกนกพร สังข์แก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เดชนวล

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายปวริศ สุวรรณพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ชูเกิด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กชายพิษณุ สุวรรณศิลป

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กชายศิริวัฒน์ หนูแปน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะปราง วัดท่าสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายชัยวุฒิ อนุรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กาบแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๑

เด็กชายธนิก ปกเข็ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๒

เด็กชายพงศธร เกือกูล

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๓

เด็กชายพีรณัช คงแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๔

เด็กหญิงภิฤดี สีนอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๕

เด็กหญิงสุพิณญา จันทร์โสะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๖

นายอภิวัฒน์ สิทธิน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๗

เด็กชายดาวภูมิ ขุนจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๘

เด็กชายปฏิพล ปานรอด
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๑๙

เด็กชายปรัชญา บุญพา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายวันเฉลิม พิทักษ์แทน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๑

เด็กชายสิปปนนท์ หีดแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๒

เด็กชายจิรพันธ์ วงศ์พินิจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๓

เด็กชายวุฒิชัย เพ็ชรมล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๔

เด็กหญิงวิศรุตา เวชนุสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๕

เด็กชายกิตติพศ พงษ์ทองเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๖

เด็กชายเอกรัตน์ มาศเมฆ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๗

นายสุรเดช เชาวลิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๘

เด็กชายพัชรพล คงทน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๒๙

เด็กชายชัยธร ทองนันท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๔ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายวรัญชิต จันทร์เมือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๑

เด็กชายชัยอนันต์ จงจิตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๓

เด็กชายธนดล เขียวเข้ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญถาวร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๕

เด็กหญิงกชกร นนท์ศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๖

เด็กหญิงยวิษฐา ฉิมสังข์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๗

เด็กหญิงสุภัชชา จงจิต
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๘

เด็กชายทรงพล หมืนละม้าย

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๓๙

เด็กชายนฤเบศ ศิริพงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายสิปปกร คำไทร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กหญิงพรรณพัชร ขุดพัดเชียร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๒

เด็กหญิงอธิติญา เลิศตระกูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๓

เด็กหญิงธิติมา อนุรักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๔

เด็กหญิงวริสรา ชูส่งแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๕

เด็กหญิงจักรียา ภิรมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๖

เด็กหญิงสมัชฏา จีนจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๗

เด็กหญิงณชัญญา ห้าสังข์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ขวัญช่วย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๔๙

เด็กชายนิติพัฒน์ หนูเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายอภิสร เดชสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๑

เด็กหญิงศรีริตา จิรเผ่าพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงพรรณปพร อินทร์ฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขาวนิม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๔

เด็กชายณัฐวุธ คำแหง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๕

เด็กชายธนภัทร สุขศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๖

เด็กชายศิริวัฒน์ ขาวนิม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๗

เด็กหญิงวรรวิษา แก้วสีทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๘

เด็กหญิงธันยกานต์ ฑีฆะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๕๙

เด็กหญิงชนกานต์ พรหมขวัญ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงกุลนิดาภา ศรีนุ่นวิเชียร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองพริก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หัวหิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๓

เด็กชายวชิรพงศ์ ศิริดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๔

เด็กหญิงณฐกร ดวงทิพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๕ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๕

เด็กชายฐนพัฒน์ มณีรัตน์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๖

เด็กชายธนกร อินทร์ฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๗

เด็กชายทยากร ทองกิม

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๘

เด็กหญิงพิชณ์สิณี ฝงชลจิตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๖๙

เด็กหญิงพัชราภา ถาพรพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายชาคริต ทองรอด

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๑

เด็กชายนฤสรณ์ สุขทองแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๒

เด็กชายวัชรินทร์ ศิริพงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๓

เด็กชายธนากร จงจิตร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๔

เด็กชายสรศักดิ

์

พรมบังเกิด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล จงจิตร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๖

เด็กหญิงปานตะวัน หนูแดง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กรายแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๘

เด็กหญิงสิริมา สมแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๗๙

เด็กหญิงวิริศรา ดำโอ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงเสาวรส ชูแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

เรืองสูง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๒

เด็กชายนนทชัย ศิริพงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๓

เด็กชายสุชานันท์ จันทร์ปาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๔

เด็กหญิงญาดา สารมาศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๕

เด็กหญิงขวัญชิดา แก้วแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

แก้วเซ่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๗

เด็กชายวิรัช วิมลเมือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๘

เด็กชายวันเฉลิม รอดคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๘๙

เด็กชายเจริญศักดิ

์

ชฏากรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กชายอภิชัย จันทร์แจ้ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๑

เด็กชายพควัต สงกล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๒

เด็กชายณัฐวัตร คงแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๓

เด็กหญิงกุลปรียา ตะเภาพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๔

เด็กหญิงปรียาพร โชติรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๕

เด็กหญิงณัฐวดี อินทร์วิเศษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๖

เด็กหญิงณัฐชยาน์ ราชธานี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรังศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๘

เด็กหญิงสิตานันท์ หนูทองแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๔๙๙

เด็กชายชนาภัทร สุขเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงวารุณี บุญเวช

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงวิรศรา แก้วสุขสุด

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กชายนันทกร หีบแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กชายกฤษณะ สุขกรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงกันติชา หนูเมือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ บัวเพชร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สายทองแท้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กหญิงนภาพร นำอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ จรจรัส

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายกฤษณพัฒน์ รมทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายพัสกร สุทธิกาญจน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กหญิงณัฐชานันท์ เสนีย์ชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๒

เด็กชายกันตภูมิ คำไทร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๓

เด็กชายจักรภัทร สงประสบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๔

เด็กหญิงอรปรียา ปากหวาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๕

เด็กชายธารากร ศรีขวัญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๖

เด็กชายวุฒิชัย คงรอด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๗

เด็กชายรัตพล จงจิตร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ ใหม่วงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๑๙

เด็กหญิงรัศมี แซ่โฮ่
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงปกีรณัม หนูสงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๑

เด็กหญิงพันธ์กวี หมืนแก้ว

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนูแดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๓

เด็กหญิงปยรัตน์ ดำเลิศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ด้วงมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วิมลเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

ไข่อินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๗

เด็กชายปยวัฒน์ รัตนบุรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๘

เด็กหญิงยุวดี สองแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๒๙

เด็กหญิงสุวิชญา จันทร์แจ้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กหญิงนภัส แก้วแกมเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ ฉิมเสือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

สิงห์มณี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๓

เด็กหญิงพนิดา นิมกาญจนา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๔

เด็กหญิงอภัสรา ดวงแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๕

เด็กชายอนุชา สายจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๖ เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์
บุตรรักษา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี ช่วยด้วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๘

เด็กหญิงอริสา ทองเกิด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๓๙

เด็กชายณัฐพล อิวสู

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงริณภัทร บัวแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๑

เด็กชายณัฐพล แซ่อึง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๒

เด็กชายสรัลพร แก้วประชุม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๓

เด็กชายวุฒิชัย ช่างคิด
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ผลาภรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๕

เด็กชายศักดิดา

์

มณีอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ปากหวาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๗

เด็กหญิงชมพูนุช สมเพราะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๘

เด็กหญิงภัชรวดี หนูศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๔๙

เด็กหญิงภัชรสุดา หนูศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงรัตนาวดี ช่วยรุย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๑

เด็กหญิงสุธิตา จันทร์สุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๒

เด็กชายกฤตวิทย์ ดำพัลวัล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา บุญคงมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กหญิงพรรณ์ชลิตา มีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๕

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

เกิดไกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๖

เด็กหญิงวิภาวดี กาญจโน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๗

เด็กหญิงอัจฉรา สุขอินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๘

เด็กหญิงวราพร อิวสู

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๕๙

เด็กหญิงกิตติมา สังวาล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองทิพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เทียงธรรม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๒

เด็กหญิงษิรารัตน์ บำเพ็ญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๓

เด็กหญิงอริสรา เลิศตระกูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยีสุย

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๕

เด็กชายศรชัย ฉุ้นย่อง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๖

เด็กชายศิริพงศ์ ชูส่งแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๗

เด็กชายเอกชัย ศรีสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๘

เด็กชายนันทวุฒิ แปนพุ่ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๖๙

เด็กชายปฏิธาน หอมหวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสดใส

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๑

เด็กชายนันทศักดิ

์

หนูเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๒

เด็กชายสิงหา ทองชุม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๓

เด็กชายเสกศักดิ

์

เกตเสริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๔

เด็กชายอานัฐ แคล้วพงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงกาญจนาพร เกตุอ่อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๖

เด็กหญิงมลฤดี ศรีสง่า
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา พรหมสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๘

เด็กหญิงอริษา ชูรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๗๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ อินทรฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายจริยพัฒน์ หนูทัด

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๑

เด็กชายพงศธร วิมลเมือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๒

เด็กหญิงวราพร จันทร์แจ้ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๓

เด็กหญิงอินทิรา สุขกรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา ในเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๕

เด็กหญิงชลกานต์ สิงห์เหม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำแหง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๗

เด็กหญิงคัตภัทร ภูมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

พรมมาตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๘๙

เด็กชายเกียรติรัตน์ ชัยชนะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงอรรยาพร เอียดสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๑

เด็กชายพรชัย จันทร์ส่องแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๒

เด็กชายยศนนท์ เอียดแปน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๓

เด็กชายอนุรักษ์ มาสทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๔

เด็กหญิงสุวินันท์ ถูกขาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๕

เด็กหญิงวิจิตรา นุ้ยสุด
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๖

เด็กหญิงภัทราวดี มากหนู
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ รัตนบุรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา หัวหิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๕๙๙

เด็กชายศิวกร ทองแท้
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงสุภิญญา เอียดทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญถาวร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ภิรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา คงทน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘๙ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงรุ่งเรือง แซ่โฮ่

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงปริศนา จิตรา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายธนกฤต ดีใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายรุ่งเรืองกิจ ขาวทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ รักษ์สีทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายราชภูมิ ดำเลิศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรีสง่า
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๒

เด็กหญิงพจีรัตน์ วิมลเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รอดยัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๔

เด็กหญิงกรรนิกา ทองเกิด
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๕

เด็กหญิงขวัญฤดี แก้ววงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ หนูทอง

๑๙/๒๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๗

เด็กหญิงปรารถนา คงดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๘

เด็กหญิงประภาศิริ โปริสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๑๙

เด็กหญิงศรีสุดา หนูชัยแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายพีรภัทร รัตนบุรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๑

นายชรันทร ดำหนูอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๒

เด็กหญิงนาตยา ดำเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๓

เด็กชายนัฐพล เขาทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๔

เด็กชายสิทธิชัย คงช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๕

เด็กชายโสถนัฐ คงนคร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๖

เด็กชายวัชรา สุขปาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๗

เด็กชายวัชระ สุขปาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๘

เด็กหญิงวาริการ์ ชำนาญกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๒๙

เด็กหญิงธมนวรรณ คงผอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายณรงค์ยศ หนูเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ วัฒนคง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๒

เด็กชายทรงพล ทองโอ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๓

เด็กหญิงนันทิดา แก้วการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๔

เด็กชายสุริยา รุ่งสว่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ เกิดวัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๖

เด็กหญิงอริสรา สุขเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๗

เด็กหญิงทิพวรรณ สงแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๘

นายสมหมาย สุดถนอม ๓๐/๑/๒๕๐๘ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๓๙

นางจรีย์ ด้วนทอง ๗/๕/๒๕๑๑ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๐
นางศิริรินทร์ กุญชรินทร์ ๙/๗/๒๕๐๓ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๑

นางอารมณ์ แก้วเซ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๒

นางสาวขวัญใจ เพชรล้วน ๔/๑/๒๕๑๐ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๓

นางจิราภรณ์ ศรีคงแก้ว
๑๗/๓/๒๕๐๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๔

นางสาวเกษร เพชรเอียด
๒๔/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๕

นางสาวสาคร เพชรเอียด ๗/๗/๒๕๑๙ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๖

นายวิรุจน์ คงทอง
๒๘/๗/๒๕๐๒

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๗

นายธะราพงศ์ สองทอง ๔/๘/๒๕๒๖ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๘

นายพรเทพ พงษ์จีน
๑๙/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๔๙

นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๐
นางสาววิชุดา สงวนวงศ์ ๒/๘/๒๕๒๐ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๑

นางสาวขนิษฐา ทองดี ๘/๕/๒๕๒๘ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๒

นางสาววิชชุลดา นาเคณ
๒๙/๖/๒๕๒๓

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๓

นางสาวทัศนีย์ รัตนบุรี
๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๔

นางสุพรรษา ชัยสุรินทร์ ๖/๙/๒๕๒๘ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๕

นางสาวอุมาพร คหะวงษ์
๔/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๖

นายพัฒนยศ รักษ์พงศ์
๑๑/๔/๒๕๒๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๗

นายนพดล นวลคำ
๒/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๘

นางสาวปนวิไล คุ่ยยกสุย

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๕๙

นางสาวณัฐกาญจน์ เกิดขุมทอง
๙/๔๔/๒๕๒๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๐
นายรุ่งโรจน์ ชูประจง

๑๖/๙/๒๕๒๑
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๑

นายพิทักษ์สิน ภักดี
๒๔/๒/๒๕๓๑

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๒

นายพงษ์ภัทร สังขาชาติ
๒๔/๔/๒๕๑๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๓

นายพงษ์ศักดิ

์

รัตนสุภา
๑๒/๒/๒๕๑๗

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๔

นางมนทิรา เต็งมีศรี
๖/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๕

นางสาวสายสุนีย์ วิเชียร ๙/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๖

นางสาวณัฐวดี เจริญสุข
๒๙/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๗

นางสาวจริยา คงเจือ
๘/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๘

นางสาวหนึงฤทัย

่

สุดชู
๑๙/๔/๒๕๓๕

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๖๙

นางณัฐสุดา พุ่มกะฐิน
๒๔/๖/๒๕๓๐

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๐
นางสาวปฐมาวดี สุขศรีนวล

๓๐/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๑

นายกานต์ จันทร์ชืน

่

๑๔/๒/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๒

นางเกษรา ฉิมหาด
๒๒/๗/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๓

นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ
๒๙/๗/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๔

นายวัชรา อิทสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๑ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๕

นางสาวศรัทธา หนูเดช
๑๒/๘/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๖

นางสาวสุภาวดี คงอินทร์
๗/๑๒/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๗

นายอาคมน์ แก้วกำเนิด
๒๓/๑/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๘

นางสาวกมลวรรณ แปะแนะ ๙/๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๗๙

นางสาวเกศกมล ศรีวิบูลย์
๒๒/๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๐
นางสาวชลธิดา ทองสงค์

๒๗/๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๑

นางสาวปยนันท์ สงสว่าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๒

นางสาวศุภวรรณ ส่งศรี
๑๑/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๓

นายกิตติศักดิ

์

สกุณา
๒๒/๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๔

นายชาติชาย ชิดเชือวงศ์

้

๒๓/๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๕

นายธีรภัทธิ

์

แซ่โท ๔/๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๖

นายศุภณัฐ เหลืออ้น
๒๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๗

นายสุทธิพจน์ พัฒศรีเรือง ๔/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๘

นางสาวสุทธิรักษ์ ชุมแก้ว ๑๐/๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๘๙

นางสาวนิติมา สีสุก
๑๒/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๐
นายวิทยา แก้วสุขสุด

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๑

นางสาวกรรณิการ์ สวัสดี
๔/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๒

นางสาวมาฆมาส จันทร์วิเชียร
๒๓/๒/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๓

นางสาวฐาณิตา ปองกัน
๑๒/๑/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๔

นางสาวจินดารัตน์ มณีฉาย ๘/๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๕

นางสาวกาญชลี จันทรา
๒๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๖

นางสาวอภิวรรณ จันตรา
๒๐/๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๗

นางสาวขวัญฤดี คงกลับ
๑๖/๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๘

นางสาววัชรภรณ์ ช่วยบำรุง ๗/๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๖๙๙

นางสาวอุไรทิพย์ รองเมือง ๒/๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๐
นางสาวอุทัยทิพย์ รองเมือง ๒/๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๑
นายพันแสง เรืองฤทธิ

์

๗/๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๒
นางสาวทิพย์วรรณ จันทรา

๑๒/๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๓
นางสาวอังศุมา เส้งอัน

้

๑๒/๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๔
นายอนุรักษ์ มีเสน

๑๙/๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๕
นายสุริยาวุธ ทัลวัลลิ

์

๒๖/๗/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๖
นางสาวจุลีภรณ์ ศรีระกำ ๓/๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๗
นางสาวศศิกา ทองมา

๓๐/๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๘
นายฉัตรชัย สวัสดี

๑๕/๖/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๐๙
นางสาวสกาวเดือน กิจวิจิตร์

๗/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๐
นายปารมิณต์ เนาว์สุวรรณ ๑/๓/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๑

นางสาวธัญพร คงสุข
๑๙/๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๒

นายกฤตภาส ปานสิทธิ

์

๑๙/๕/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๓

นายธีรพงศ์ พรหมกัณฑ์
๒๕/๒/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๔

นายยอดขวัญ หนูหอ ๒/๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๕

นางสาวบุปผา สินธุพาชี
๒๕/๒/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๖

นายสารวัฒน์ ไกรทิพย์
๓๐/๑๒/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๗

นายเพลิน จามจุรี
๒๘/๕/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๘

นางสาวพรรณี หลักใหม่
๒๐/๘/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๑๙

นายสุรเชษฐ์ เดชจูด
๒/๑๒/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๐
นายณัฐพงศ์ คงเมฆ ๓๐/๑/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๑

นายวรยุทธ ใยสีงาม
๑๔/๐๗/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๒

นายกรกฎ คงเอียด
๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๓

นายกฤษกร แสงเงิน
๕/๑๑/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๔

นายจำนงค์ สังข์งาม
๑๓/๒/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๕

นางสาวจุฑากร มาตจรุง ๖/๙/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๖

นางสาวฐิติพร ทองนวล
๒๔/๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๗

นายธีรภัทร อินทรสุวรรณ ๙/๒/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๘

นายพีรพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๑๘/๖/๒๕๐๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๒๙

นายเอกชัย กิตติธิรางกูร
๑๐/๑/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๐
นายวัชรากร บุญยเกียรติ

๒๑/๕/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๑

นางสาววิไลพร ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๒

นายสุชาติ แก้วบ้านดอน
๔/๑๑/๒๕๑๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๓

นางสาวสุนทรี สงกล
๒๕/๕/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๔

นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ
๒๔/๓/๒๔๙๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๕

นางสารภี นกแก้ว ๒/๓/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๖

นางสาววันทนา บัวมา

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๗

นายภาณุมาศ คงประจันทร์
๒๗/๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๘

นายปญญาวุธ เลขมิตร
๒๙/๗/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๓๙

นางเบญจมาศ เพชรประพันธ์
๒๑/๒/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๐
นางสาวสุภาวดี เดชจูด

๒๓/๒/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๑

นายวีระยุทธ เพชรนุ้ย
๑๐/๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๒

นางสาวปยภรณ์ แสงอุไร
๒๓/๑๐/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๓

นางสาวเพ็ญณี มานะจิตต์ ๓๐/๖/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๔

นายกรณ์ษิรัฐฐ์ นุ้ยบุญแก้ว ๓/๕/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๕

นายสุชาติ นกหนู
๒๙/๑/๒๕๑๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๖

นายวาสนาดี ศรีเทพ
๒๙/๕/๒๕๒๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๗

นายสุริยา ล่องแก้ว
๑๑/๓/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๘

นางสาวอัจฉรา คงกัณฑ์
๒๒/๕/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๔๙

นางสาวปริชาติ แก้วกาญจน์
๒๐/๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๐
นางสาววิยะดา โปณะทอง

๒๗/๓/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๑

นางสาวมณีวัลย์ ข้อยแจ้ง ๖/๓/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๒

นายพงศธร พลวัฒน์
๒๙/๙/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๓

นางลัดดาวัลย์ ดาวกระจาย
๒๐/๘/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๔

นางสาวชลนา กระกูลเพชรมาก
๑๕/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๕

นายพสิษฐ์ กลันกลาย

่

๒๔/๕/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๖

นางสุรินทร์ หนูแปนน้อย ๙/๖/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๗

นางภัณฑิลา สังคหะ
๑๔/๐๑/๒๕๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๘

นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๕๙

นายสุภัคชัย บดิการ
๒๐/๐๘/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๐
นางสุนีย์รัตน์ คงศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๑

นางพรทิพย์ ถาวรนุรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๒

นางวัชรีภร ชูแก้วร่วง
๖/๐๓/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แจ้ง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๓

เด็กชายฤทธิมนต์ สกุลเมธานนท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๔

เด็กหญิงลภัสรดา เจริญพงศ์สวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๕

เด็กหญิงกรกนก บุญสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงสุวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงเกศวรินทร์ แซ่ลี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๘

เด็กหญิงขวัญพิชชา ฝนสนิท
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ รัตนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงธนัญญา เชือพุทธ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๒

เด็กหญิงธันวารัตน์ ช่วยคุ้ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๓

เด็กหญิงนิตยา ชัยนุรักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๔

เด็กหญิงปณณพร นวลแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๕

เด็กหญิงรจนา ชัยเพ็ชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๖

เด็กหญิงศรัณย์พร เกือรักษ์

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๗

เด็กหญิงศศิวรรณ ต่างศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๘

เด็กหญิงเอมอร คำมะสอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๗๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

อ่อนแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายธนดล ดำนาคแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ อาวุธเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๒

เด็กชายศิริวัฒน์ หมวดทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ขวัญเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๔

เด็กหญิงจินุชนันท์ หาญชนะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๕

เด็กหญิงฐิติมา หาญชนะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๖

เด็กหญิงธราพร ดาวกระจาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา มวยดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์อรุณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๘๙

เด็กหญิงปยพร รักธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงเพชรอรุณ สุขเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๑

เด็กหญิงรังสิมา พรหมทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๒

นางสาวรัตนาพร โกศล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กหญิงวนิชยาภรณ์ ขาวเรือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๔

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

อัทยาพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๕

เด็กหญิงสิริกัลยา ถาวรพัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๖

เด็กชายกรวิชญ์ เชือกูลชาติ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๗

เด็กชายกฤษฎา นาควรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๘

เด็กชายเกรียงไกร สังขโชติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๗๙๙

เด็กชายธนวิชญ์ ภิญโญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายนรุตม์ชัย จีนเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายพันธวัช ลิมพันธ์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายรุ่งธิเบต อนาผล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงกรกนก จุลเกลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาวีย์ สุวรรณฤทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงเกษราภรณ์ เพชรอาวุธ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ คชสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพชรอาวุธ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โกลิยานนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงชลิตา เพชรด้วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงบุญจิรา แก้วบ้านตรุด

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๑

เด็กหญิงบุษยมาส ทองคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๒

เด็กหญิงปณิสรา เดชะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๓

เด็กหญิงเปรมฤดี พร้อมสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๔

เด็กหญิงภัณฑิรา นมัสศิลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๕

เด็กหญิงมัตติกา แก้วสุวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๖

เด็กหญิงศศิวรรณ ชมบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล โมฬ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วกาญจน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทร์ทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงอรัชพร อัคคีสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๑

เด็กหญิงอัจฉรียา ลิกขะไชย
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๒

เด็กหญิงไอลดา จันทร์แจ่มศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๓

เด็กชายธีรภัทร ปานโต
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๔

นางสาวสโรชา ตุมอญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๕

นายพัทธดนย์ วรรโณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๖

นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
๑๕/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดท่ายาง  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๗

นายคมสัน บุญช่วย
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๘

นายพิทยา ยะแหม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๒๙

นายเจตดิลก ศรีทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๐
นางสาวสุพิชญ์นันท์ จีนเมือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๑

นางสาวบุญยานุช ไหมจุ้ย
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๒

นางสาวลลิตา แก้วเมฆ
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๓

นางสาวสุวิชญา รักษายศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๔

นางสาวหาญฤทัย บุญไกร
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๕

นางสาวเมธาวดี ปลอดรอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๖

นางสาวกนกวรรณ ขวัญเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๗

นางสาวกรรณิการ์ หมวดทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๘

นางสาวจิราภรณ์ ไกรนรา
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๓๙

นางสาวณัฐกานต์ สร้อยสุวรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๐
นางสาวณัฐนิชา เอ่งฉ้วน

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๑

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วสรีนวล
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๒

นางสาววิรันดา เพชรศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๓

นางสาวอนินธิตา รักษายศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๔

นางสาวอัฐภิญญา เพชรอาวุธ
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๕

นางสาวอัสราภรณ์ ชูลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๖

นางสาวกัญญาณัฐ เพชรนาคิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๗

นางสาวชนิสรา วิจาราณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๘

นางสาวธนิฏฐา คงแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๔๙

นางสาวอรัญญา ช่วยประคอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๐
นายธนากร บุญมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๑

นายอรรถกร ดาวกระจาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๒

นางสาวศุจินทรา เครือจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๓

นางสาวสุวนันท์ จุลเพชร
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๔

นางสาวเรณุกา ณ ศรีสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๕

นางสาวเวณิกา ชูขันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๖

นายธนะพล ต่างสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๗

นางสาวกนกวรรณ ศรีเทพ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๘

นางสาวกัญญาณัฐ ไชยชนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๕๙

นางสาวกัญธิมา สุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๐
นางสาวขวัญชนก ยิมสุด

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๑

นางสาวจริยา ศรีเทพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๒

นางสาวชนากานต์ บุญส่ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๓

นางสาวณัฐกาญ พิรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๔

นางสาวนฤภร แสงมณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๕

นางสาวนัฎฐาพร สีเหมือนทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๖

นางสาวบัญฑิตา แพรกปาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๗

นางสาวบุษราคัม พุฒซ้อน
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๘

นางสาวพสิกา สรรเสริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๖๙

นางสาววิชุดา นวลแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๐
นางสาวศกลวรรณ พันสะคาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๑

นางสาวศุภจรรยา ชูทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๒

นางสาวสลิลทิพย์ หลุ่ยจิว

๋

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๓

นางสาวสโรชา แก้วบำรุง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๔

นางสาวอรสา ศรีวิเชียร
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๕

นายจิรัฐติกาล ชูขันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๖

นายวัชระ รอดแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๗

นายวิริยะกาล ทรงศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๘

นายสุทิวัส ชัยวิชิต
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๗๙

นายสุธารักษ์ พัฒศรีเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๐
นางสาวธมลวรรณ อินทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๑

นางสาวภัทรวดี บุญแนบ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๒

นางสาวกุลสตรี ศรีสุขใส
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๓

นางสาวปยะฉัตร วัฒนะคีรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๔

นางสาวมนัญญา ไทยราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๕

นางสาวชนัญชิดา วงศ์กูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๖

นางสาวรัญชิดา เชือสาย

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๗

นางสาววราวัลย์ คงบำรุง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๘

นางสาวณัฐวรรณ ทองผอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๘๙

นางสาวศิริยาภรณ์ เหล่าเมรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๐
นางสาวสลิลทิพย์ สงทิพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๑

นางสาวสิภามล ย่องเซ่ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๒

นางสาวสุธาสินี นุ่มนวล
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๓

นางสาวอัญญาณี เวชพิทักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๔

นางสาวิอิสริยา สุวัฒโน
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๕

นางสาวเยาวเรศ พรหมเกิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๖

นายเอกชัย ขวัญเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๗

นางสาวกนกพิชญ์ ปลวาสน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๘

นางสาวกิตติวรรณ หมวดเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๘๙๙

นางสาวจิรพรรณ เทพวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๐
นางสาวจิรวรรธ แจ้วเสียง

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๑
นางสาวจุรีรัตน์ ไทยกำเหนิด

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๒
นางสาวญาณิศา คหะวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๓
นางสาวญาธิณี คงทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๔
นางสาวพุธิตา กำปา

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๕
นางสาวภัทธีรา หอมรส

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๖
นางสาวภัศรา อักษรพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๗
นางสาวสิรินยา นามสน

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๘
นางสาวสโรชา สุภาพร

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๐๙
นางสาวอรญา บริหารพงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๐
นางสาวเบญจวรรณ ฮันบุญศรี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๑

นางสาวโชติกา แซ่เจ่น
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๒

นางสาวกรีชฎา ศักดิแก้ว

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๓

นายดิศานุวัฒน์ พัฒสรีเรือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๔

นางสาวบุษยา ศรีวิเชียร
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๕

นางสาววิชญาพร พลายชนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๖

นายฤทธิศักดิ

์

สุธาโพชน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๗

นายจิรายุ วรรณรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๘

นายจีระพงศ์ ผลบรรจง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๑๙

นายชัยณรงค์ โกศล
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๐
นางสาวเมฑาวดี ไกรนรา

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๑

นายณัฐกมล พิมโนนทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๒

นายเสฏฐวุฒิ ขวัญเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๓

นางสาวชลธิชา เชือกูลชาติ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๔

นางสาวปยธิดา ศรีสดสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๕

นางสาววันวิสาข์ บำรุงศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๖

นางสาวอาภาพร เพชรริด
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๗

นายกฤษวัสส์ มวยดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๘

นายณัฐภัทร ดำนาคแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๒๙

นายธนภพ เก้าเอียน

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๐
นายอนุพงศ์ บุญมณี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีเหมือนทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๒

นางสาวธิดาทิพย์ มูลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๓

นางสาวรุ่งฤดี ทองจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๔
นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยชนะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๕

นายวัชรพงษ์ เจริญรูป
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๖

นายชยากร วงศ์ชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๗

นายชาญวิทย์ จิตรา
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๘

นางสาวกรรณิกา นวลแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๓๙

นางสาวณัฏฐธิดา เจนด่านกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๐
นางสาวทอฝน ขาวล้วน

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๑

นางสาวนำเพชร ไกรนรา
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๒

นางสาวนิศามณี สังข์งาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๓

นางสาวภูริณัฐ จันทร์แจ่มศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๔

นางสาววิชญาพร ชูนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๕

นายสหกิจ เกือกุลบุตร

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๖

นางสาวอนิสา ขวัญเมือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๗

นางสาวเกวลิน ขวัญเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๘

นางสาวขวัญพร ชัยวิชิต
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๔๙

นางสาวดวงกมล รักช้าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๐
นางสาวพรพิมล บุญหวาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๑

นางสาวพิมพินี แก้วคง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๒

นางสาววิชชุตา สมประสงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๓

นางสาวจารุกร สัจจะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๔

นางสาวจิราวดี หะพินรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๕

นางสาวลัดดาวัลย์ ด่านตระกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๖

นายพงศ์พิพัฒน์ สุกใส
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๗
นางสาวปรัชญกานต์ เดชะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๘
นางสาวพัสตราภรณ์ บัวเผียน

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๕๙

นายปยะดา สุวรรณมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๐
นายพงศกร ขวัญเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๑

นายพรพิพัฒน์ บุญทองใหม่
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๒

นายยุทธการ พรหมชัยศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๓

นายวสันต์ ศรีสุขใส
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๔

นางสาวกนกวรรณ บุญหวาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๕

นางสาวกัญญวดี คำไทร

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๖

นางสาวเกตุสุดา สิงห์เงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๗

นางสาวญาณนันท์ แก้วแย้ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๘

นางสาวณัฐวดี เกือหนุน

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๖๙

นางสาวประภัสสร หมูดจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๐
นางสาวเพ็ญพรรณ พรหมทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๑

นางสาวภัทศดี บัวจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๒

นางสาวภานุมาศ อนุรักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๓

นางสาวมนัสพร บุญเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๔

นางสาวลักขณาวดี บำรุงภักดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๕

นางสาววลิตา เกตุนุวัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๖

นางสาววิลาสินี บุญสนอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๗ นางสาวสรณ์ธันย์ชนก
มณีพรหม

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๘

นางสาวอรทัย ศรีสุขใส
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๗๙

นายคุณัชญ์ บุญส่ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๐
นายติณณภัทร นวลคง

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๑

นายพงศ์ภัค ประทุมวัลย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๒

นายวรินทร วินทะไชย
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๓

นางสาวกิตติยา ลิบน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๔

นางสาวกรรณิการ์ พรมรานนท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๕

นางสาวกัญญารัตน์ บุญส่ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๖

นางสาวกัลยาณี เจริญรูป
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๗

นางสาวจุไรภรณ์ มีเอียด
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๘

นางสาวธัญลักษณ์ ชูขันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๘๙

นางสาวแพรววนิต ทิพย์สุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๐
นางสาวศิริพร หอมชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๑

นางสาวศิโรรัตน์ รักษามัน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๒

นางสาวสุชานาถ ช่วยนาเขตร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๓

นางสาวสุนิสา สุขจิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๔
นางสาวสุภัทราภรณ์ เพชรริด

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๕

นางสาวอมรรัตน์ รัตนบุรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๖

นางสาวอรวรรณ รักษายศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๗

นางสาวอาทิตยา โอพัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๘

นางสาวอุมากร ไกรนรา
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๖๙๙๙

นายเจตณรงค์ ขาวแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๐
นายฉัตรปกรณ์ เกิดทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๑
นายณัฐวร ฟุงเฟอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๒
นายยิงรัก

่

คงมีผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๓
นางสาวกนกพร อุปฐาก

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๔
นางสาวกมลชนก สิงหาบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๕ นางสาวกาญจนโรจน์ อนาผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๖
นางสาวกิงแก้ว

่

ศรีแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๗
นายวุฒิพงศ์ เชือพุทธ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๘
นางสาวจิรัชญา บัวเผียน

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๐๙
นายกนต์ธีร์ ตันพงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๐
นางสาวทิพยวรรณ ภูมิสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๑
นางสาวธัญญ์ทิพา ชมบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๒
นางสาวธีรตา สุขจิตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๓
นางสาวธีรตี สุขจิตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๔
นางสาวนริศรา ปลอดแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๕ นางสาวประกายกานต์
แซ่เตียว

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๖
นางสาวปริยาพร พรมครอบ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๗
นางสาวเพ็ญพิมล ขวัญเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๘
นางสาวมณฑาทิพย์ หนูเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๑๙
นางสาววิริยา ฟุงเฟอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๐
นางสาวสโรชา นามสน

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๑
นางสาวสุภัชชา เรืองฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๒
นางสาวเทียนนภา รองพนัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๓
นางสาวภัทรวดี เพ็ชรสีเงิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๔
นายณัฐวัฒน์ เพชรอาวุธ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๕
นางสาวพัชสรี บุตรดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๖
นางสาวปยะมาศ ศรพิชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๗
นายสุพัตพงศ์ ปานทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๘
นางสาวสิราลักษณ์ สังเกือ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๒๙
นายพงศ์ภรณ์ พยาบาล

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๐
นายเอกเฉลิมชัย แสนเลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๑
นางสาวอังศุมาลี สุทธิมาศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๒
นางสาวภัทรพร สาริกา

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๓
นางสาววรินรำไพ อินทรสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๔
นายก้องกิดากร เชือกูลชาติ

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๕
นายภาคภูมิ อานนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๖
นางสาวปยพร พฤษภาณิชย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๗
นางสาวเอมวิกา แสงสงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๘
นายกันตวิชญ์ ดำรงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๓๙
นายพันศักดิ

์

เกลียงแก้ว

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๐
นายไพโรจน์ นราอาจ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๑
นายเมธิชัย วิญญาสกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๒
นายสุทิวัส รักษายศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๓
นายอัศฏาวุฒิ บุญแนบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๔
นางสาววิลาสินี ไกรณรา

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๕
นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรอาวุธ

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๖
นางสาวธัญญ่า จำปางาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๗
นางสาวนริศรา แสงเงิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๘
นางสาวสุวนันท์ บุญคง

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๔๙
นางสาวฐิติมา บุญทองใหม่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๐
นางสาวศิริพร เกิดสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๑
นายสมรักษ์ แต้มจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๒
นายสุรศักดิ

์

เจริญรูป
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๓
นางสาวณิชากร นามสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๔
นางสาวอาทิตยา ตุมอญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๕
นางสาววริศรา ศรีเทพ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๖
นายณัฐวุฒิ เพชรด้วง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๗
นายธนกฤต คงภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๘
นางสาวศศิวรรณ สงแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๕๙
นางสาววิไลพร สุวรรณฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๒ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๐
นางสาวปาริชาติ ออมสิน

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๑
นางสาวสุพพัตรา ไตรระเบียบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๒
นายวชิรวรรธ เครือจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๓
นายจักรภัทร จาทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๔
นายศุภกร ไกรนรา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๕
นายสันติชัย คงบำรุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๖
นางสาวสุชานุช สุดใจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๗
นายสุภกิณห์ สังคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๘
นายอุทัย พงศ์สว่าง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๖๙
นางสาวกรัณฑา รอดนุ่น

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๐
นางสาวกันยารัตน์ จันสีนาก

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๑
นางสาวชุตินันท์ ไกรทิพย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กหญิงชมพูนุช ทับทิมเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงดาราวดี แก้วทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๕
นางสาวปยรัตน์ เพชรนาคิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๖
นางสาวพัขราภรณ์ เดชศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๗
นางสาวภัทราพร นาควงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๘
นางสาวศิลินทิพย์ เดชศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพชรเชนทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๐
นางสาวอรรวย บริหารพงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงอรวรา เครืองกลาง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๒
นางสาวอินทิรา อินทร์ปาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๓
นายจตุรงณ์ เพชรอาวุธ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๔
นายรัฐกฤตย์ แก้วเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายอภิรักษ์ รัตนบุรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๖
นายอัครเดช แก้วเกตุ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๗
นางสาวเกษมณี ซ้วนลิม

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๘
นางสาวทิพย์ธิดา รักษายศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ช่างคิด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๐
นางสาวพรรวี ทุ่มกลิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๑
นางสาวศศิภรณ์ ชัยรักษา

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๒
นางสาวเสาวภาคย์ พลรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงกนกกร สุภาพร

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๔
นายธีรเดช กรุงแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๕
นางสาวปวันรัตน์ เพชรอาวุธ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๖
นางสาวศศิกาญจน์ บัวเผียน

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๗
นางสาวสิริมาส อานนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงอนัญญา หมวดทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๐๙๙
นางสาวอรอุมา หีดแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๐
นายชัยวัตน์ อุมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๑
นายปวิธ ช่างคิด

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงชนกสุดา บุญทวี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๓
นางสาวพรรพษา ชัยรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๔
นายคุณากร เพ็ญจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๕
นายปราเมศ ขวัญเมือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายศราวุธ หลุ่ยจิว

๋

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๗
นางสาวกนกวรรณ บัวจีน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีเทพ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงจณิศตา เพชรนาคิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๐
นางสาวนฤมล เดชศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๑

นางสาวนัทวนันทน์ จองศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๒

นางสาวเนตรชนก สุขแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๓

นางสาวเมธาวี ไกรนรา
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๔

เด็กหญิงรวิวรรณ อาวุธ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๕

เด็กหญิงรัฐจิกาล แดงบรรจง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๖

เด็กหญิงวนิษา คชสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๗

นางสาววิภาวนี แก้วกูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๘

นางสาวศศิกาญจน์ ทองจิตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๑๙

นางสาวศศิธร ชูดวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๐
นางสาวศิรประภา ชมสุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๑

นางสาวอุบลวรรณ บุญฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๒

เด็กชายฐานันท์ หิรัญรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๓

นายธรณินทร์ นราอาจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๔

นายธาดา สุวรรณตานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๕

นายภัทรพงค์ เพชรขำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๖

นางสาวกิตติมา สรรเสริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๗

นางสาวจันทร์จิรา บุญธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๘

นางสาวชนัญชิดา พรหมหมอเฒ่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๒๙

นางสาวณัฐกานต์ ชูขันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๐
นางสาวณัฐริกร กับปา

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๑

นางสาวนภัสรา ศรีวัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๒

เด็กหญิงนุชรดี มากผล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๓
นางสาวเบญจวรรณ อักษรกาญจน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๔

เด็กหญิงพรพนา สระโพธิทอง

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๕

นางสาววรางคณา กวดนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๖

นางสาวหิรัญยา ชูขันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๗

นางสาวอังคณา ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๘

นายเอกวิทย์ สุขจิตร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๓๙

เด็กหญิงณัฐลดา แซ่จิว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายชลชาติ ช่วยทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๑

นายทิปกรณ์ สรรเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๒

นายธเนศพล ศรีสุขใส
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๓

นายนนท์ปวิธ วังวิเชียร
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๔

นายปญญาวุฒิ ไกรสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๕

นายพันธชาติ จันทร์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๖

นายศิรสิทธิ

์

ศรีจงกล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๗

นายสิรภพ ใจสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๘

นายอนุรักษ์ ดาวกระจาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๔๙

นางสาวกรกมล แสงมณี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงกรรษธร หิวหิน

้ ้

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๑

นางสาวกานต์ธิดา คงเหล่
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๒

นางสาวจุฑามาศ พรหมชัยศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๓

นางสาวฉัตรชฎา อุตมัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๔

เด็กหญิงธนัชชา ดำเกลียง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๕

นางสาวปวิตรา ม่วงทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๖

นางสาวพรชนก ขันเงิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๗

นางสาวพิมณรัตน์ ชำนาญกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๘

นางสาวเมธาวี เชือกูลชาติ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๕๙

นางสาวบัรฑิรากร ศิริมนูญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๐
นางสาวนุชนาฎ บัวจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๑

นายณัฐพล เจริญรูป
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๒

นายจักรินทร์ สตรอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๓

เด็กหญิงพรรวษา ไกรนรา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๔

นางสาวลลิตา เลือนแก้ว

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๕

นางสาวจันทกานต์ แจ้งเศรษฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๖

นางสาวฐิตินันท์ สุนันทเสวก
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๗

เด็กหญิงณัฐฐาวลี รักษามัน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๘

เด็กหญิงธันยาธร ชูหนู
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๖๙

เด็กชายชัยณรงค์ ศิริสมบัติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๐
นายพงศกร หัฐพจน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๑

เด็กชายพิชุตม์ เพชรอาวุธ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๒

นางสาวกนกพร พัดทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๓

นางสาวพัชราภรณ์ บุญธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๔

นางสาวภานรินทร์ ใสหนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๕

นางสาวรัตติกานต์ ชะเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๖

นางสาวอภิญญา ขุนทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๗

นายบารมี จำนงจิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๘

นายภูริทัศน์ แจ้งใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๗๙

เด็กชายฤทธิรงค์ สิทธิฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายอดิศร ศรีนะพรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๑

นางสาวธิดารัตน์ เจริญรูป
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๒

นางสาวอาทิตญา สุวรรณฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ หนอนไม้
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๔

เด็กหญิงเสาวภา เจริญศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๕

นางสาวจณิสตา ทองจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๖

นายครรชิต ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ผุยอุทา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๘

เด็กชายภัทรพล ชูขันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ส่งแสง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กหญิงกัณฑรัตน์ เกตุรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๑

เด็กหญิงธันย์ชนก แสงผึง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ คชเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๓

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ หนูนิล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี นิลละเอียด
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา ธานีรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ฤทธิมาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่แฮ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๑๙๙

เด็กชายปฐมพงศ์ เสนะอุปถัมป
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายสรยุทธ แก้วศรีทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายสิทธิกร มหาสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงกัญญาภัค กุลสิงห์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงกันธิชา เจริญรูป

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงชนาภา โอ่งชาวนา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กหญิงณิชกมล พงศ์ทองเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงปานชนก สุดใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงปยดา บัวจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงเนตรชนก ศรีมณี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงรัชฏาพร ต่างสี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงวรรณิกา ชัยเพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๑

เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชรแกมแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๒

เด็กหญิงศุทธินี ช่วยมี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๓

เด็กหญิงสุธิมา บุตรสอน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๔

เด็กหญิงสุธิสา เดิมคลัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๕

เด็กหญิงสุวดี เต็มเปยม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๖

เด็กหญิงสุพพัตรา แสงระวี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดาวกระจาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สุดใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๑๙

เด็กชายอรรถพล ศรีเปารยะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายอัฐพงศ์ นาควรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๑

เด็กหญิงกรรณิกา เครือจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรหมณาเวช
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา นวลศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงเกศวรินทร์ ทองคง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๕

เด็กหญิงจันธิดา เจ้ยทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๖

เด็กหญิงทิพวรรณ รสทิพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ กายแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๘

เด็กหญิงปภัสสร ริยาพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๒๙

เด็กหญิงปริฉัตร จันทร์แจ่มศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงพานิดา เลิศวงหัส

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ต่างสี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๒

เด็กหญิงแพรววนิต เจริญรูป
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๓

เด็กหญิงภาวิดา นนทา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๔

เด็กหญิงศศิประภา แพรกปาน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๕

เด็กหญิงศุภัชญา ทองจิตต์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๖

เด็กหญิงสรินยา คงกะพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๗

เด็กหญิงสุนิสา ชูมณี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๘

เด็กหญิงสุพรทิพย์ พลจรัส
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๓๙

เด็กหญิงอภิสมัย ตันอุ๋ย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงอัญมณี อัคคีสุวรรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กชายกฤตธนพงษ์ ชูขันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๒

เด็กชายกฤษกร แก้วกาญจน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๓

เด็กชายกิตติพงศ์ เพชรนาคิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๔

เด็กชายญาณพัฒน์ นบนอบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๕

เด็กชายธนชัย ฤทธิมาศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๖

เด็กชายพงศ์เทพ ทองสุกดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๗

เด็กชายพีรธร พรหมหมอเฒ่า
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๘

เด็กชายพุฒิพงค์ กำปา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๔๙

เด็กชายภูริพัฒน์ เทพพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำแหง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๑

เด็กหญิงทวิรตี นามบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๒

เด็กหญิงนภัสรา ชมดวง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๓

เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กหญิงปาณลักษณ์ ชอบทำกิจ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๕

เด็กหญิงเปรมฤดี อินทร์ช่วย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๖

เด็กหญิงเปรมศินี ไชยชิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๗

เด็กหญิงมาริษา เดชะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๘

เด็กหญิงมานิตา เอียดตลอด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๕๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ เจริญรูป
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กหญิงอรญา บุญสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๑

เด็กชายคฑาวุธ ปานเนียม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๒

เด็กชายเจษฎา จันทร์แก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๓

เด็กชายณัฐตพล หิวหิน

้ ้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๔

เด็กชายธีรวัต จันทร์ศรีนาค
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๕

เด็กชายยศภัทร รักษายศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๖

เด็กชายสิทธิพร จันทร์ประทุม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๗

เด็กหญิงกนกรส ขันลำเจียก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๖๙

เด็กหญิงกีรณา ไชยวุฒิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงขิมวดี ชัยทิพย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๑

เด็กหญิงจันทร์ทิวา กูกขุนทด
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๒

เด็กหญิงชลธิชา นิติธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ล้อประเสริฐกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๔

เด็กหญิงทิพปภา คำไพร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๕

เด็กหญิงนฤมล ชัยสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๖

เด็กหญิงบัณฑิตา วัฒนะคีรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ เดิมคลัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศรีเหมือนทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๗๙

เด็กหญิงสวรินทร์ เพชรศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงสุปรียา พรหมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๑

เด็กหญิงอภิญญา ถนอมสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๒

เด็กหญิงอรัชพร เพ็ชรสีเงิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๓

เด็กหญิงอัจรียา ทองคำยาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๔

เด็กชายถิรภาพ ประทุมวัลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๕

เด็กชายธนภัทร รักษายศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๖

เด็กหญิงบวรภัค ทองอยู่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ จำปางาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๘

เด็กชายวรเมธ แซ่อู้
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ ติกขะนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายอภิรักษ์ อักษรพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา รุ่งรังษี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๒

เด็กชายเขมทัต ทานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๓

เด็กหญิงจิราภา ชัยศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๔

เด็กหญิงชลิตวรรณ ภูมิแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๕

เด็กหญิงฐานิตตา สุชาติพงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๖

เด็กหญิงณัฐลดา คงด้วง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๗

เด็กหญิงนฤมล เดชศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๘

เด็กหญิงบุญนุช วทานิยะกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๒๙๙

เด็กหญิงภัทราพร ศรีสุขใส
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงศิรินธาร แก้วกูล

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงศุภิสรา อำนวย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงสุธัญญา ม่วงสาตร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงอมลณัฐ จันทนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายสรวงศ์ ขนุนอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐๙ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงกุสุมา เจริญฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงเกษินี ชูชนะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาคฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กหญิงสโรชา พงศ์อำไพ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ พัฒจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กหญิงภาวิณี แย้มย่อง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๑

เด็กหญิงภาใสว จันทร์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๒

เด็กหญิงวรกานต์ เกือรอด

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๓

เด็กหญิงศุภิสรา ไกรนรา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๔

เด็กหญิงสุจิตรา รัตนจินดา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๕

เด็กหญิงอัฉราวดี บุญทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๖

เด็กชายชนาธิป ทองจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา ชูเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีเทพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๑๙

เด็กหญิงวิภาวดี ศรีสุขใส
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงสุทธินี แก้วสำลี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๑

เด็กชายปยพล ผลสมบัติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กหญิงกมลพรรณ อัคคีสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมืองสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๕

เด็กหญิงกุลณัฐ กฐินหอม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไกรนรา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ใหม่เพ็ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ จะรา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๒๙

เด็กหญิงลภัสรดา ดำเกลียง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงวรัญญา ชัยฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สังข์งาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๒

เด็กหญิงสุวิชญา พรหมวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๓

เด็กหญิงอภิชญา ศรีประจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

หนูทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๕

เด็กชายนฤเบศ ชัยสุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๖

เด็กชายวิศวะ กรดมาก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๗

เด็กชายวีรวัฒน์ พัฒศรีเรือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๘

เด็กชายศตวรรษ ฉุริกา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ บุตรศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงจิราพร ทองบุญยัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๑

เด็กหญิงชนิดาภา คงแปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๒

เด็กหญิงธดาภรณ์ มูลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส แทนสุกล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๔

เด็กหญิงนารีนาถ ขวัญเมือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๕

เด็กหญิงนำฟา วารีย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๖

เด็กหญิงบงกชกร ยกย่อง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๗

เด็กหญิงบุษราคำ สิทธิดำรงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๘

เด็กหญิงพัชริดา มิดชิด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๔๙

เด็กหญิงรุจิกร ประพันธ์บัณฑิต
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กหญิงวนารักษ์ ขันนาค

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๑

เด็กหญิงวรรนิภา แสงศักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไกรนรา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ เทพสุด
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๔

เด็กชายชนวีร์ แก้วบ้านตรุด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๕

เด็กชายณัฐชนน ในวรรณนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เอ่งฉ้วน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๗

เด็กชายธนกร มากละม้าย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๘

เด็กชายธนกฤต อินทร์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๕๙

เด็กชายธิตินันท์ ศรีพิณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กชายนนทวัฒน์ สุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๑

เด็กชายศราวุธ ณ ศรีสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ปุยห่าย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๓

เด็กหญิงกุลรัตน์ ใฝบุญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๔

เด็กหญิงชลธิชา จิตเอียด
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ชำนาญกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๖

เด็กหญิงธิดาทิพย์ นามเงิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๗

เด็กหญิงนภาวัลย์ ฮวดสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๖๙

เด็กหญิงปริฉัตร สวัสดิสาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงพรธิชา พุทธพฤกษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๑

เด็กหญิงภัคจิรา บุญตัง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๒

เด็กหญิงศศิธร วิรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๓

เด็กหญิงศศิวิมล คำแหง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๔

เด็กหญิงศิริญาตา เจริญพงศ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๑ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๕

เด็กหญิงศุทธิณี ศรีเหมือนทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๗

เด็กหญิงอรจิรา จันวนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๘

เด็กหญิงอริสา เดชศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๗๙ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

เพชรอาวุธ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กชายชนะพล แก้วแกมจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๑

เด็กหญิงติณณา แท้ชัยศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๒

เด็กชายกิตติธัช แก้วกำยาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๓

เด็กชายกฤษณะ เพชรอาวุธ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๔

เด็กหญิงประภากร สุขเม่า
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๕

เด็กหญิงตะวัน แสงอุทัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ พรหมชัยศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๗

เด็กชายวุฒิไกร คันธรักษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๘

เด็กหญิงธัญสุดา พิมเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ มลศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงชญานิน ศรีสมบูรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๑

เด็กหญิงสุนิสา ฉิมช่วย

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๒

เด็กชายสุรเทพ พาหุบุตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๓

เด็กหญิงสุรัสวดี ทองศีล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๔

เด็กหญิงสิริวิมล เนือเขียว

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๕

เด็กชายพงศ์ภัค สิทธิสาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๖

เด็กชายเหนือเมฆ แก้วมุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๗

เด็กชายพุธธิพงศ์ นุ่นทิพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๘

เด็กชายวงศกร วงค์จันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๓๙๙

เด็กชายธรรมนูญ วงพิพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายวุฒิชัย สารพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา รัตนพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๒
นางสาวสุภาวดี ขุนพานเพิง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๓
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๔
นางสาวประภาศรี แท่นมุกข์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๕ นางสาวกาญจนามาศ
หมืนวิชิตร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๖
นายสุทธิพงศ์ รักษายศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๗
นางสาวทิพย์ธิดา พลนาค

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๘
นายอุดมพร คำแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๐๙
นางสาวสุมิตา นนทะเสน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๒ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๐
นายถกลรัตน์ วรรณปรีชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๑

นายทรงพล ชูรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๒

นายมนตรี เรืองจรัส
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๓

นางสาวโสรญา ชูกลิน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๔

นางสาวศิริพร ไม้แพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๕

นายกฤษณ์ดนัย ทองจิตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๖

นายพรพิทักษ์ ชะนะดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๗

นางสาวพัชรี แซ่เจ้ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๘

นางสาววณิดา อินจงจิตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๑๙

นายวัฒนพงษ์ รัตนมณี
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๐
นางสาวกวิตา ชัยรักษา

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๑

นายทัตพงศ์ สวนจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๒

นายศุภกิตติ

์

บุญชุม
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๓

นางสาวปยะดา เกิดทอง
๓๐/๑/๒๕๔๖

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๔

นางเบญจมาศ พาหุบุตร มีแก้ว ๙/๙/๒๕๑๒ วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๕

นางสาวศิริรัตน์ โมสิกานนท์

๒๙/๑๒/๒๕๒๖

วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๖

นางสาวกมลพัตร พละบุญ ๔/๒/๒๕๓๔ วัดธาตุน้อย ธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๗

แม่ชีกอบพร ธาระเวช
๑๔/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๘

แม่ชีจิราภรณ์ ศรีภัทธ์
๑๕/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๒๙

แม่ชีจีราพร ชูมณี
๑๔/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๐
นางดรุณี จินตรารักษ์ ๒/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๑

นางวิไล สุวรรณรัตน์
๒๗/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๒

นางอารีย์ บัวเพ็ชร ๑/๐๑/๒๔๙๐ โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๓

นางเสงียม

่

รัตนพันธ์
๗/๐๒/๒๔๘๖

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๔

นางสาวโกลัญญา เพชรอนันต์

๑๙/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๕

นางมาริสา หริณะรักษ์
๓/๐๗/๒๔๘๗

โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๖

นางสุดจิต สุขศรีนวล ๕/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนพึงตนเอง

่

วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๗

เด็กหญิงญาดาวดี สมกำดัด
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๘

เด็กหญิงนภาพร ด้วงทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๓๙

เด็กหญิงญาณิดา เรืองเทพ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา อินธนู

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๑

เด็กหญิงปาลิน ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๒

เด็กหญิงสุพิชชา ศักดิณรงค์

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๓

เด็กหญิงชลิดา ศรีกฤษณ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๔

เด็กชายมโนพัศ หินกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๕

เด็กชายพงษ์นภัส เกตุสมบัติ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๖

เด็กชายปธานิน สุดรักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๗

เด็กหญิงวนัชพร บาลจ่าย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ ริยาพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๔๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ หนูเกตุ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงนพภัสสร ทองเสนอ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๑

เด็กหญิงสโรชินี จงจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๒

เด็กชายชลภัทร จักรสาร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๓

เด็กชายสิริดนย์ พูนจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๔

เด็กชายพงษ์ศกร คำปลิว
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๕

เด็กชายพัชรพล จรมิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิเชียร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๗

เด็กชายธันยา วงษ์อาษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี บริพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๕๙

เด็กชายจิรภัทร ประชุมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงกรวลัย พรหมรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๑

เด็กหญิงนัฐฑริกา อนันทชน
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๒

เด็กหญิงจิตติมา ขำสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๓

เด็กหญิงวาสนา นิจไสว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เดชคงแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สาตะสิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๖

เด็กหญิงกัลญาวีร์ สารานิตย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๗

เด็กหญิงอรทัย สิทธิรักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กชายนายวัชรพล สุวรรณเกตุ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๖๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ ประพันธ์ไพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายนิธิพัฒน์ เทพี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๑

เด็กชายพรชัย ไทยเกือ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๒

เด็กชายไกรนรา สังข์สี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ชูแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ ฤทธิราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๕

เด็กหญิงชุติพัฒน์ อินทรสุวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๖

เด็กหญิงมนชิตา รักษาชล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพชรมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๘

เด็กหญิงณัฐมน ทิพย์กองลาศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๗๙

เด็กหญิงธิษณามดี วงศ์พิพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๔ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงเกวลิน ริยาพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กหญิงเพชราภรณ์ รักษายศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๒

เด็กหญิงศิรยาภรณ์ สุขราช
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๓

เด็กชายกรชณ งามประดิษฐ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๔

เด็กหญิงสุภัสรา สุขราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๕

เด็กหญิงธนพร อรชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๖

เด็กหญิงภัทราพร สุขราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๗

เด็กชายศุภกฤต ปะรา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๘

เด็กหญิงจิดาภา บุญพร้อม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๘๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีทิพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายนันทพัทธ์ โชติวงศ์วิศาล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๑

เด็กหญิงชนันภรณ์ คำแหง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๒

เด็กหญิงภัทรวีร์ กิตติเจริญผล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๓

เด็กหญิงฐิติพร วงศ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๔

เด็กหญิงชุติภา แซ่ลี

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๕

เด็กชายกฤศน์วัต สุขราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๖

เด็กหญิงชนากานต์ พรหมทัต
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๗

เด็กชายชวัลวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๘

เด็กชายสุทิ สุวรรณสวรรยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๔๙๙

เด็กชายธนบดี คงศรีชาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กหญิงฐิติภัค ชอบผล

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงสรชา นวลพลับ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายธีรภัทร กุลพรชนะชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ วุฒิพงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงจิรชยา นนทศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงนารีศรี ชนะคช

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงปยวรรณ จิตจำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงนันทพร โสมาบุตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา สำเนากาญจน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายธาราริน ชลสาคร

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงปริศนันท์ จงจิตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๑

เด็กหญิงจันทมาส สำเนากาญจน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๒

เด็กหญิงณัฐวดี ทองรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๓

เด็กหญิงจิราพัชร เพิงรัตน์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๔

เด็กหญิงญาณิศา คงปล้อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๕ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๕

เด็กหญิงวไลภรณ์ ยะโส
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๖

เด็กชายประพัฒน์ มรกตเขียว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี อ้ายซอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๘

เด็กหญิงลักษมี ศรุติรัตน์วรกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๑๙

เด็กหญิงศศิปรียา รัตนะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา จะรา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๑

เด็กหญิงจุติภรณ์ ไทยสยาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทองจุ้ย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๓

เด็กหญิงโญธิกา วงศ์คุ้ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๔

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่จัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๕

เด็กชายกมลพล นุมาศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

อนุจรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๗

เด็กชายอนุชิต ทิพย์รัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๘

เด็กหญิงภคพร หมีทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๒๙

เด็กชายวีรวัฒน์ กินะเริง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงฉันทนา มะเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๑

เด็กชายพิตตินันท์ พุ่มแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๒

เด็กชายวุฒิภัทร เทพี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๓

เด็กหญิงจันทกานต์ หอมหวล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๔

เด็กชายศตายุ อมประนาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๕

เด็กชายภูชิสสะ บุญสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๖

เด็กหญิงพรนิตย์ตา สังข์สี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๗

เด็กชายพัทธนันท์ นราอาสน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๘

เด็กหญิงวราทิพย์ โพธิทอง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๓๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

จงจิตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงณัฐกรณ์ พงษ์ปณต

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ พงษ์ปณต
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๒

เด็กชายวนัย ฟูพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล แสงศรีคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๔

เด็กหญิงพัชธิดา ใหม่แก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๕

เด็กชายชินวัตร ราชสังข์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๖

เด็กชายถิรายุ กาญจนะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๗

เด็กชายทัตพงค์ การันต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

นันทชล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ รัตนบุรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๖ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงปยะนุช ประจักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๑

เด็กชายปยนันท์ ทรงศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๒

เด็กชายปวริศ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๓

เด็กชายภัทรพงศ์ ฐาการ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๔

เด็กชายกฤติน คงอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๕

เด็กชายภูวดล สุวรรณมณี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๖

เด็กหญิงพิจิตรา โยธารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๗

เด็กหญิงสรัลนุช เอ้งฉ้วน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์แสงทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๕๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ รุ่มจิตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขใส

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๑

เด็กหญิงกมลชนก แง้เจริญกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๒

เด็กชายศตายุ จันทร์ทิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๓

เด็กชายธรณ์เทพ จินวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ไทยสยาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๕

เด็กชายปณณธร หิรัญสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ทัศนาสาร

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๗

เด็กชายศุภกิตต์ ขุนแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๘

เด็กหญิงปยฉัตร เมฆาวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๖๙

เด็กหญิงกาญจนา ลิบน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กชายเอกลักษณ์ ฉับพลัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๑

เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วจีน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงสมินธารัตน์ อินทำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา หงษ์ทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๔

เด็กหญิงอิงอร สังขจาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ ศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๖

เด็กหญิงเยาวภา ชาปา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๗

เด็กชายสยุมพร กฐินหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๘

เด็กชายธนพัต สุวรรณวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๗๙

เด็กหญิงสโรชา ขังวิชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กหญิงนวรัตน์ วังสัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๑

เด็กหญิงธนัชชา บุญรักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๒

เด็กชายอัครพนธ์ พรมสาท
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี ช่วยอักษร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา สุขมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๕

เด็กชายพสธร ไชยดรุณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๖

เด็กชายเกียรติกุล ฤทธิพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๗

เด็กชายภูริพัทธ์ จิตนธรรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๘

เด็กชายชวลิตร เทวฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๘๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ผอมเสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงปรายฟา สนรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๑

เด็กหญิงภรนิภา มีนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๒

เด็กชายเทพพิชัย จะกอ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๓

เด็กชายณรงค์ สมหมาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๔

เด็กชายศักรินทร์ พรหมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๕

เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๖

เด็กหญิงนภัสสร เอียดตลอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๗

เด็กชายพัชรพงค์ นุ่นรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๘

เด็กหญิงดวงพร หนูเนตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๕๙๙

เด็กหญิงอิสริยา จงจิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กชายพลวัฒน์ รัตนรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงวรดา ไชยฤกษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงวรัญญา ขำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงชนากานต์ เติม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กชายศุภกิตต์ ภักดีประพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายศศิวงศ์ สุดใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงดรุณี อินทวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงจุรีพร เรืองมาก

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ ธรรมรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงณัฐนิชา วงศ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ เกือหนุน

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๑

เด็กชายตะลันต์ ปลืมใจ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๒

เด็กหญิงสมิตา วงษ์อาษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุขาทิพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๔

เด็กชายเจริญ สิทธิเดช
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๕

เด็กชายภูผา ผิวเหลืองดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๖

เด็กชายกิตติ ชาญณรงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๗

เด็กหญิงฐิติมา สังขวิศิษฐ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๘

เด็กหญิงยลรตี วรนาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๑๙

เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์ปนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๘ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงกนกนิภา เขียวใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๑

เด็กหญิงกนกพร รักษายศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๒

เด็กชายชัยวิทย์ มรกตเขียว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๓

เด็กหญิงวรรณา ฟนวารี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๔

เด็กหญิงณวดี บ้างวรกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล ยามดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ นกแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๗

เด็กหญิงปยะมาศ รุ่งเรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๘

เด็กชายธรรมนูญ สงอาจินต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ศรีสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ โพธิน้อยงาม

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๑

เด็กชายชินวัตร ศิริวัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๒

เด็กชายยุทธนา นาพนัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๓

เด็กหญิงทอแสง พยาบาล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๔

เด็กชายอัมรินทร์ นพรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๕

เด็กหญิงทัศรินทร์ วิเศษโชค
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๖

เด็กหญิงเขมจิรา สารานิตย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๗

เด็กชายหัสฎา ยะโส
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๘

เด็กชายศรราม สุขราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๓๙

เด็กชายชคัทพล ด่านเสือเรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กชายฉัตรวี เจริญทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จำศีล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๒

เด็กชายปยวัฒน์ จาบรรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๓

เด็กหญิงนภาศรี ศิริมาตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๔

เด็กชายณัฐดนัย จริตงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๕

เด็กหญิงนุชวรา ปานทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ไกรนรา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๗

เด็กหญิงรัตนสุดา วานิช

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๘

เด็กหญิงสุวภัทร เกตุแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๔๙

เด็กชายกิตติวินทร์ จงจิตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงมัลติกา นุมาศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๑

เด็กหญิงปริชาติ ชัยทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๒

เด็กหญิงโสรญา ชลวิจิตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๓

เด็กหญิงชญาดา ชลวิจิตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๔

เด็กชายวินัย สุขราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๕

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ริวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๖

เด็กชายธราพงษ์ ธรฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๗

เด็กหญิงณิชชากร จันสีนาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๘

เด็กชายภูริณัฐ จุลละเอียด
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๕๙

เด็กชายกรณรงค์ สาตะสิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กชายธีรภัทร จงจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๑

เด็กชายวรพงศ์ จิตนธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ส่งศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๓

เด็กหญิงอรนุช แก้วพ่วง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๔

เด็กชายสุนันท์ชัย นำผุด
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๕

เด็กชายนราธิป วรรณรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๖

เด็กหญิงพรรวษา จันทร์ทิพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๗

เด็กหญิงจิตสุภา ชาตะรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชนะพล
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๖๙

เด็กหญิงพิชญธิดา ทรงศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กหญิงกวินธิดา สุมล

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๑

เด็กหญิงสายธาร บุญช่วย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ไชยธรรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๓

เด็กหญิงนำฟา ขำสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๔

เด็กชายศิกขรินทร์ ชนะคช
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัวจาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๖

นายณัฐพล เพอสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๗

เด็กหญิงวัลย์ลดา ปรีชารัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๘

เด็กหญิงพิมพิมล ฮกทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๗๙

เด็กหญิงวริษา หีดแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงจิราพร แก้วมาลัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๑

เด็กชายกษิดิศ ถาพร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๒

เด็กชายจตุพร เพิงรัตน์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๓
เด็กหญิงประภารัตน์ นันทชล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๔

เด็กหญิงณราฎา เส็นนิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๕

เด็กหญิงเกวลิน วุฒิวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กหญิงกมลพรรณ มาระสัมพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๗

เด็กชายภคนันท์ บรรจบสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๘

เด็กชายพีรวัส อนันทะชน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กหญิงนันติการณ์ แซ่จัง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๐ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กหญิงวรภรณ์ หนูอ่อน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ลิบน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๓

เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วเหมือน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไพรสณฑ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๕

เด็กชายรัฐนันท์ ราชฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สันเต็ง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๗

เด็กหญิงชุติมา พรมแสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๘

เด็กหญิงปวริศรา ปล่องบรรจง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๖๙๙

เด็กหญิงวรกมล โมสิกมาศ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กชายปภาวิชญ์ จันทร์มณี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงปาลิตา ศรีทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงญาณิศา สุชาติพงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายกานต์พงศ์ กิตติวิมลชัย

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายสรรเพชญ เสถียรขจรกุล

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายจิณณพัต สุขแต้ม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กหญิงปุณยาภรณ์ คงทอง

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กหญิงศศิธร จองศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายกษิดิส ศรีอักษร

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีพุฒ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงประภัสสร สิงขรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๑

เด็กหญิงพรรณธิณี รอดจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๒

เด็กหญิงปริตา อำลอย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๓

เด็กชายเขตต์รักษ์ รักษ์วงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๔

เด็กชายกฤษณา คงประจันทร์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๕

เด็กหญิงโศจิรัตน์ กิงจันทร์

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๖

เด็กหญิงปณชณา พราหมณ์ชู
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๗

เด็กหญิงปพิชญา พราหมณ์ชู
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๘

เด็กชายวรณ แซ่ติง

้

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๑๙

เด็กชายกฤษฎา พุทธขาว
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายปยะนัติ นุมาศ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๑

เด็กหญิงญาตาวี วงเวียน
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๒

เด็กหญิงวรกมล รักษา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ ศิริจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๔

เด็กชายธนวินท์ ศรีสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๕

เด็กหญิงณิชกุล ปญนะ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๖

เด็กหญิงธณัชพร พลจรัส
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ นนทผล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๘

เด็กชายศิรชัช รักวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๒๙

เด็กชายฉลาด หยาง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรอาวุธ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็ญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๒

เด็กหญิงภัคจิรา บริพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ชอบผล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๔

เด็กชายรชต สุวรรณโน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๕

เด็กหญิงตันหยง เกลียงประดิษฐ์

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา สวัสดิโกมล
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๗

เด็กชายศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๘

เด็กชายธนวัต ทองคำ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๓๙

เด็กหญิงสุภจิรา ตันเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงเปรมิกา พิริยะพิเศษพงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๑

เด็กหญิงกนกพร พุทถนอม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๒

เด็กหญิงนลพรรณ เครือจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๓

เด็กหญิงอนันตญา เจนวิทยาวุธ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๔

เด็กหญิงณิชารัศมิ

์

พัฒนะวัฒนะวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๕

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ชัยสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๖
เด็กหญิงุบุศนำเพชร สินธู

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๗

เด็กหญิงจุติมา เกิดบ้านใหม่
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๘

เด็กหญิงศุภสุตา เพชรอาวุธ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๔๙

เด็กหญิงพิชญาภา เวียงพัฒนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงบุษกร ภิรมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๑

เด็กหญิงอรวิภา แสงช่วง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๒

เด็กหญิงกณิษฐา พหลทัพ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๓

เด็กหญิงณัฐชา พลชาลี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ ชาญลีลาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๕

เด็กหญิงมุจรินทร์ สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๖

เด็กชายปุณธีร์ ธานีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๗

เด็กชายนัฏฐ์ชยธร นวลเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๘

เด็กชายบัณฑิต เอียวสินทรัพย์

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๕๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พร้อมพงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๒ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายศุลีพร ชัยทิพย์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๑

เด็กชายกันติชา ตีกุล

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๒

เด็กหญิงสุวรีรัตน์ สวัสดิวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๓

เด็กชายธีรภัทร รักษาแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๔

เด็กหญิงรืนฤดี

่

ชูชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ ไกรแสวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มัฏฐาพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๗

เด็กชายเสริมศักดิ

์

จารีต
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๘

เด็กชายศักดิชัย

์

จารีต
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๖๙

เด็กหญิงลักษณารีย์ ประดิษฐ์ศรีสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงธนพร นารานิติธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๑

เด็กหญิงพรลภัส วงศ์พิพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๒

เด็กหญิงอภิสรา อุตฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๓

เด็กชายนฤเทพ แวววงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๔

เด็กชายคีรเทพ ศิลปรัศมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กหญิงณัฐวรกานต์ นวลออง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๖

เด็กหญิงชาฬสา จงจิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๗

เด็กชายนพพร ปรีชา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๘

เด็กชายพงศธร ไชยเสนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๗๙

เด็กหญิงอาจริยา ชอบผล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงวิลาสินี วงศ์สวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๑

เด็กชายธนิสร แก้วมณี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๒

เด็กชายวัศพล ชนะพล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๓

เด็กชายศิรพวิชญ์ สวนกูล
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๔

เด็กหญิงณัฐนิช นนทฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๕

เด็กชายธีรเดช เพชรศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๖

เด็กหญิงอธิชา คำทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๗

เด็กหญิงนภัสสร ศักดาพิสุทธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๘

เด็กหญิงลักษิกา กุดสถิตย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๘๙

เด็กชายอานุภาพ วงศ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงดาลิสศิโรตม์ สุทธิพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๑

เด็กชายนราวิชญ์ บุญชุม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๒

เด็กชายนภดล มัฏฐาพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๓

เด็กชายธนาวิธ รามแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๔

เด็กหญิงจรุพร สมทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๓ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๕

เด็กหญิงกนกพร เมืองแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๖

เด็กหญิงนิตย์รดี แสงประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๗

เด็กหญิงปวีณา ณรงค์กิจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๘

เด็กหญิงรัตติมา เอืออัครวงศ์

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๗๙๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ไทรทองคำ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงวรรณศิริ จันทวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กหญิงคมฟา บำรุงศิลป

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายสิทธินนท์

พงศ์พัฒนพาณิชย์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงปรียาดา มณีอ่อน

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงเกศสุดา เพชรเชนทร์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา ช่องลมกรด

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีสุขใส

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กหญิงปทมาพิมพ์ สวนกูล

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายฐิติปกรณ์ นนทแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงธัญย์ชนก ทองคำยาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๐
นายนวพล ศิริ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๑

เด็กหญิงญาณิศา เกตุสุรินท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงชญาน์นันท์ โยธาการ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๓

เด็กหญิงสาธิกา ศรีธานี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๔

เด็กหญิงปยธิดา เทพี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๕

เด็กหญิงลภัสรดา มณีฉาย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๖

เด็กหญิงรวิสรา คหวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๗

เด็กหญิงรวิสรา วุฒิพงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๘

เด็กหญิงสุภัสสรา หอมชืน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๑๙

เด็กหญิงวาสนา อำนวย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายเฉลิมชนม์ สวัสดิโกมล

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เวินเสียง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๒

เด็กชายโมไนย์ ภูมิประเทศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๓

เด็กชายนัฐภัทร ทัฬหกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๔

เด็กชายธารทอง ประทุมมาศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๖

เด็กชายปุณญวิชญ์ สมิตินันท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๗

เด็กหญิงสุชัญญา เตืองวิวัฒน์

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ณ นคร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๒๙

เด็กชายไชยวัฒน์ คำแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๔ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ประสมศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๑

เด็กหญิงวีรภัทรา รัตนนิพนธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๒

เด็กหญิงธนพร กิติพนาศิลป
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๓

เด็กชายกันตพงศ์ พลชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๔

เด็กชายณพงศ์ ศรีอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๕

เด็กชายสิรภพ มาลาศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๖

เด็กชายอชิระ สมวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๗

เด็กหญิงธัณชนก รัตนพันธุ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๘

เด็กหญิงเฟองฟา เกือเหลือ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๓๙

เด็กหญิงณัฐวดี วิเศษโชค

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กหญิงภัทรภร กิตติวรโชติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๑

เด็กหญิงศุภกานต์ สัมฤทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๒

เด็กหญิงอันนา อังศุประเวศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๓

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สุขสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๔

เด็กชายธนกฤต นุมาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๕

เด็กหญิงไอย์อร เกียรติวุฒินนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา หงษ์ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๗

เด็กหญิงณัฎณิชา จรมิตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เชือรังสรรค์

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๔๙

เด็กหญิงอทิตยา จะรา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กชายศุภสัณห์ สุวรรณรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๑

เด็กหญิงจารุณรัตน์ ธาตุธนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๒

เด็กชายปยวัฒน์ แซ่หลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๓

เด็กหญิงกันติชา วงศ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๔

เด็กหญิงณัฐชา ไกรนรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ กุมภันฑ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๖

เด็กหญิงกวิสรา บุญวิสูตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๗

เด็กหญิงนฤมล บัวบาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๘

เด็กหญิงกาญวิลัย จงจิตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ พยาบาล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กชายภัทรธร จันทุรส

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๑

เด็กหญิงธัณรวดีร์ กะตากูล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๒

เด็กชายณัฐนนท์ เพ็ชรา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๓

เด็กหญิงปุญญิสา ถนอมสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๔

เด็กหญิงชนิกานต์ สวนจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ รักสองหมืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กชายฉัตรชนะชัย โสมล

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๗

เด็กชายณัฐภูมิ ไม้เรียง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๘

เด็กหญิงชนาภัทร จันทร์แจ่มศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๖๙

เด็กชายธนากร แนมใส
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บริสุทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๑

เด็กชายปฏิพล ศรีอักษร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๒

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีอักษร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทรวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๔

เด็กหญิงณัฐชยา ศักดาพิสุทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๕

เด็กหญิงชไมพร ศรีสมจิตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๖

เด็กหญิงสุทัตตา รักษายศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๗

เด็กชายยศภัทร คหวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๘

เด็กหญิงนรินทร มัชฌิมวงศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๗๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ธราพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ ไทรทองคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๑

เด็กชายธีราทร แกมทับทิม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๒

เด็กหญิงศศิภา พุ่มพฤษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เชืองาม

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๔

เด็กหญิงชลิตา สุดาฉิม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ เสถียรขจรกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๖

เด็กหญิงอภิสรา สุมงคล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๗

เด็กชายพรภวิษย์ สุทธิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เพชรสุทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๘๙

เด็กชายณัฐนนท์ แมนวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายยสินทร เครือจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เดชศาสตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ หนิดภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๓

เด็กหญิงหัชชพร ธราพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๔

เด็กชายไชยภพ ศรีบุรมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๕

เด็กหญิงเกสรา โมฬ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๖

เด็กหญิงวริศรา คงผอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๗

เด็กหญิงจันทกานต์ นิยม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๘

เด็กชายเดชาวัต พงศ์ภัณฑารักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๘๙๙

เด็กชายยุทธพร จันทวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กชายณัฐชนน ผุดผาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กชายภัทรพล แก้วอนุรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงกนกพร วงศ์พิพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายวรเมธ บุญฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงณัฐการณ์ บุปผาถา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กชายปพน ธรรมชาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงษ์ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ พันธุ์พิพัฒน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงกัลยภัทร รัตนาภรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายปารเมศ พรหมรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายธีระดนัย พงษ์กาญจนะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๑

เด็กหญิงอรกช บัวเกิดเพชร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๒

เด็กชายฉัตรเฉลิม ยิงดำนุ่น

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วันชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๔

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ประกอบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๕

เด็กหญิงปณฑิตา ศรีเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์น้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๘

เด็กหญิงภควดี บวร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีคง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๑

นายพิพัฒน์ พิบูลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๒

เด็กหญิงชนากานต์ วรินทรเวช
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๓

เด็กหญิงลัคนา ปลอดอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๔ เด็กหญิงศศิประพรรณ
รัตนพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๕

เด็กชายนพณัฐ ติณประกาศมาศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๖

เด็กหญิงอรวิภา สุขสม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๗

เด็กหญิงณัฏฐชา ศรีมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา เกิดในมงคล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๒๙

เด็กหญิงปาณิตา พิริยะพิเศษพงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงกชพรรณ แสงศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๑

เด็กหญิงรัชดา หมวดชนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ภักดีประพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๓

เด็กชายฉัตรดนัย คำชนะชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๔

เด็กชายปกรณ์ หนูสว่าง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๕

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ สรรเสริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา พลเกษตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แปรคันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๘

เด็กหญิงอาภัสรา สงอาจินต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พรนระเอียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กชายศรัณย์ พรหมอุตม์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เรืองดิษฐ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๒

เด็กหญิงวรรณรดา หนูพ่วง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๓

เด็กชายอัครวุฒิ เพ็งประสพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๔

เด็กชายศิรภัทร พันธุเสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๕

เด็กหญิงสมิตา ศรีอารัญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๖

เด็กชายชัญญา วิบูลย์อรรถ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๗

เด็กชายลิขิต ลิขิตวิทยาไกร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๘

เด็กชายศิวกร ชลรักษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๔๙

เด็กหญิงมนัสนันท์
เตชะเทพประวิทย์ ๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงอภิสรา เอียดมาก

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๑

เด็กชายวิศวะ พรหมแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๒

เด็กหญิงปรัธนา จันทวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๓

เด็กชายธนกฤต กิติพนาศิลป
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๔

เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๕

เด็กหญิงยลรวี ทุมบาล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๖

เด็กชายนนทนัตถ์ เสือแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ แสงพุฒ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๘

เด็กหญิงรักษิตรี ปานมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๕๙

เด็กชายสันตกฤษณ์ นิมนวล

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายคณาธิป โจมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๑

เด็กชายจักรวรรดิ จำนงจิต
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ นาคนนท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๓

เด็กชายยศธร ชาญสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๔

เด็กหญิงเกษศิริ สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๖

เด็กชายอนุทัย เราอิสระการ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๗

เด็กหญิงสศิวรรณ เพ็ชรประพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๘

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ หาญใจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๖๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปลอดอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๘ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายภูวนัท แก้วมณี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๑

เด็กหญิงวนัชพร อักษรเดช
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กชายเอกณรินทร์ บุญนาวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๓

เด็กชายปยพัฒน์ ศรีเปนทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๔

เด็กหญิงปาริชาต สุขเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กหญิงทิพย์ญาฎา มูลเดช

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๖

เด็กหญิงเกษฎา มณีลาภ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๗

เด็กชายนิติพล แผ้วบุญตรา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๘

เด็กชายอัษฎาวุธ นิเวศน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อุปลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงนฤมล ช่วยอักษร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๑

เด็กหญิงฐิติพร ชอบผล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บางโรย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๓

เด็กชายศิริวุฒิ กาแดง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๔

เด็กหญิงศิริโฉม ศรีสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๕

เด็กหญิงกฤติกานต์ ทองขวัญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๖

เด็กชายเนติ เทียงสุทธิสกุล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๗

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

เทพราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ บำรุงทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๘๙

เด็กหญิงนริสา แซ่ลิง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กหญิงผกามาส กันฮะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๑

เด็กชายณัฐดนัย เพชรราช
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๒

เด็กหญิงพิศมัย พิบูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๓

เด็กหญิงสุทธิพงศ์ อินทนพ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กหญิงกัลปยาณิน ช่วยรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๕

เด็กชายปฏิภาณ เพชรอาวุธ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๖

เด็กชายรชต ร่มเย็น
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๗

เด็กหญิงญาสุมิน วิมล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๘

เด็กหญิงโศภิตนภา กดหยู
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๗๙๙๙

เด็กชายพัชรพล นินทศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญรักษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กหญิงรัตนาวดี อุปฐาก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กหญิงภัธรีญา บริพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กชายปยะพงศ์ เนาว์ไพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงนุชนาฏ คงสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒๙ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กหญิงบุณยานุช แพรกทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ ขมินทอง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา พรหมชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กหญิงรวิสรา ทิตสุวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายธนพงศ์ เลิศวาสนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายณภัทร อำลอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๑
นางสาวณัฐพร แซ่ติง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายขจรศักดิ

์

หวานสนิท
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงกนกพร ทองไสรพร

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กหญิงณัฐสุดา บุญจอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมาฤกษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กหญิงอารยา ศรีทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายพิชุตม์ จารี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองวิจิตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงเวียน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายธนภัทร ศิลปรัศมี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายอังคาร ลิมวงศ์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กหญิงศุภกานต์ แก้วประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กชายฐานพัฒน์ อำนักมณี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กหญิงอังธนา ปรีชา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กชายคเณศ รัตนพันธุ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงแพรพลอย เรืองประชา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงฝุนทิพย์ แซ่ฮัน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กชายฝนเทพ แซ่ฮัน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายธีรวัต แนะแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กชายพิชญ์พงศ์ ชำนาญกิจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กหญิงธันยมัย สุขทิพย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

รัตนยุทธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กหญิงเพชรลดา พลภักดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กชายกฤษณะ พัชรวรภาส

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กชายอรรถพล เข็มนาค

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงเจนสุดา หนูรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายภีรภัทร คำศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กชายอนุวัช ศรีประภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงจิตติการณ์ สองศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๐ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงอนันธิตา ขุนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชนะดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กชายพงศ์ภรณ์ เอือพุทธจรรยา

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กหญิงภัทรวดี อมรสิริประกิต

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กหญิงวรินยุพา หมานเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กชายศุภกฤต ภักดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศิริรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

แก้วศรีมล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายอนันตชัย ไหมสีเขียว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายกวิน บวรศุภศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กหญิงวรัญญา เดชรักษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กหญิงสุนิสา คุยหนู

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กหญิงสุวดี กิงจันทร์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายสกรรจ์ เหมรัตนานนท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กหญิงศุภจิรา มณีอ่อน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กหญิงภัทรวดี สินทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กหญิงปทิตตา เตโช

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กหญิงศิรินทิพย์ กาญจนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงจินต์ศุจี เรืองศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กชายพัชร กุมภันฑ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงภาวิณี ศรีพงษ์ประไพ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงธนพร ทองเลียมนาค

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงอังคิชฌา ชูมณี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กชายภาคภูมิ ราชสังข์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงชุตินันท์ เพิมพูน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายยุทธนา เอียดมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๖
นางสาวสโรชา จอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กหญิงพิยดา แซ่ตัน

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กชายธันยพงศ์ พนาลี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๖๙
นางสาววีรินทร์ พงศ์สหัสรังสี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ ภิรอด

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณโชติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๒
นายนภดล จิตรา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กหญิงปานไพลิน คงฉำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๔
นายชาญณรงค์ สมวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๑ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๕
นางสาวสิรภัทร บุญสังข์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๖
นางสาววรางรัตน์ วงศ์ฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กชายธนพัทธ์ จองศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายเศรษฐพงศ์ วงษ์คำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กชายปณณทัต สโมสร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่ฉิม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กหญิงชฎานุช ตันติภาธร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายฐิติกร เต้าโรจนวงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายวชิรวิทย์ อุษณกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ คีรีวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กชายนันทชิต สัมฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๖
นายปภณ อินทรสุวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กหญิงสุธิดา สินธุพรพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กหญิงมณฑิรา ธนากรรฐ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายเมธัส ชืนโชคสันต์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กชายประริพัฒน์ ขุนจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๑
นายรุจรวี พิมพ์โคตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กหญิงอชิรญาณ์ พฤษกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายปรเมศวร์ ทองรักจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองบัว

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กหญิงพรทิพย์พา พรนระเอียม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงพรณิภา แก้วกระจ่าง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กหญิงปนมุก ชำนาญกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงวิชญาพร กัววงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กหญิงจีรนันทร์ ชัยสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กชายธีร์ธวัช เพ็ชราพงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กชายกรณ์ดนัย เลิศไกร

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กชายกิตติพันธ์ บรรติศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงสุธีดา พรหมชัยศรี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กชายธีรกานต์ นิลกาญจน์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ อินทอง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กชายณัฐวัตร เกลียงเกลา

้

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงอธิชา รัตนวิจิตร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กหญิงพรรนวษา ศรีสุขา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กชายขวัญกล้า ขวัญเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๒ / ๒๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กชายเกรียงไกร มีภพ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๑

เด็กชายศุภชัย อุยพัฒน์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๒

เด็กหญิงกันติชา ไชยวัฒน์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองพนัง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๔

เด็กหญิงศุภวรรณ จุลแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๕

เด็กชายยศพล นุ่นทิพย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๖

เด็กชายจีรภัทร สุดสาย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๗

เด็กชายโกมินทร์ พลภักดี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๘

เด็กชายตุลา ห่อหุ้ม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๑๙

เด็กหญิงครองขวัญ รัตนะ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กชายนิษณาต พระวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๑

เด็กหญิงวันวิสาห์ ฉิมเกิด
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส จงจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๓

เด็กหญิงกิตติยาพร เทพี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๔

เด็กหญิงนฤมล วรเมธาสกุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๕

เด็กชายญาณภัทร หว้าหาบ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๖

เด็กหญิงกันยากร สวัสดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญแนบ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร์ ขันธพาลี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๒๙

เด็กชายภูริทัต เพ็ญทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กหญิงยุภาวดี รินทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๑

เด็กหญิงณัฐศศินา อินทรวิเชียร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงศ์สวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๓

เด็กหญิงสุธิษา วาระสินธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ หมวดทิพย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ มาศพิทักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๖

เด็กหญิงกชกร ช่วยสังข์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ ไกรปราบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๘

เด็กหญิงรุ้งนภา ปรีชา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๓๙

เด็กชายเกิดเกียรติ ภูมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงชลลดา เชืองาม

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๑

เด็กชายสิทธิโชค ทองตรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๒

เด็กหญิงนันทินา ยอดอ่วม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๓

เด็กชายลัชชานนท์ ศรีสุขา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๔

เด็กชายพีระวิทย์ อุปลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๕

เด็กชายทนงเดช มีภพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชนะศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๗

เด็กชายภูดิศ สุดสาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๘

เด็กหญิงพรนิภา สุดสาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๔๙

เด็กหญิงฉวีวรรณ รัตนะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงญาณิศา ปราบมิตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๑

เด็กหญิงวรัทยา รักษาวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๒

เด็กชายพฤฒิพงศ์ วงศ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กหญิงพลอยปภัส สวนแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๔

เด็กหญิงมัชฌิมา รืนอารมย์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๕

เด็กชายอมรเทพ เพชรศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๖

เด็กหญิงมินตรา กุมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๗

เด็กหญิงนพวรรณ ศิริไชย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๘

เด็กชายชาญณรงค์ ทองตรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๕๙

เด็กชายจตุรเทพ คงไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายภาณุพงค์ แก้วกระจ่าง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๑

เด็กชายนรวีร์ สำลีร่วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๒

เด็กชายวรัญู วิเชียรฉาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๓

เด็กชายบุญญพัฒน์ คงพัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๔

เด็กชายคุณาสิน รักษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๕

เด็กหญิงเย็นฤดี กฐินหอม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีพุฒ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๗

เด็กหญิงปอแก้ว พุทธรอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๘

เด็กหญิงปทุมวดี จารุไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๖๙

เด็กชายวริทธินันท์

์

สมวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายจักรพงษ์ วุฒิวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๑

เด็กชายปวริศ วงศ์พิพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๒

เด็กชายธีรภัทร นุมาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา ชนะกาญจน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จงจิตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๕

เด็กชายธรรมานุกิจ หว่านองสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๖

เด็กหญิงรุจิรา เชืองาม

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๗

เด็กหญิงวรัชยา นิลอุบล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๘

เด็กชายธนกฤต ชูประดิษฐ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๗๙

เด็กหญิงสุธาสิณี เชียวชาญ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๔ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายอภิชาติ วุฒิวงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๑

เด็กชายแสนศักดิ

์

นุมาศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๒

เด็กหญิงณัฐสินี เพ็ชราพงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๓

เด็กหญิงธนัชพร สวนแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๔

เด็กชายศุภกิจ บางโรย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เสนามนตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๖

เด็กชายธนโชติ เทพากร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๗

เด็กชายวิทยา แก้วเกิด
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๘

เด็กชายศุภวิชญ์ คุ้มหอยกัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๘๙

เด็กหญิงณัฐฉรา มาตรประสงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๐
นางจุฑา เทพากร ๙/๐๔/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๑

นายฐิติพงศ์ เสนามนตรี
๑๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๒

นางสาวนงพงา ยืนยง
๐๘/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๓

นางบุญชวน คุระแก้ว
๖/๑๒/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๔

นางผกาพันธ์ สุขชล
๑๗/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๕

นางผ่องศรี วงศ์สวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๔๘๕

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๖

นางสาวสิราณี จิตรา ๑/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๗

นางอรวรรณ ทองตรี
๒๒/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๘

นางสาวอรอุมา ภูมิไสย
๒๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๑๙๙

นางสาวเพ็ญศรี ไทยเล็ก
๒๔/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๐
นางแสงจันทร์ แก้วมงคล

๑๗/๐๖/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กชายธนกฤต ยอดแก้ว ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกสูง โคกสูง  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กหญิงเมธาวินี ลินลาด

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกสูง โคกสูง  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กหญิงรุ่งจิรา ทิพย์จันทร์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกสูง โคกสูง  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กชายวีรภัทร สุขแก้ว

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กหญิงจริยา บุญชู ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงวรนาถ วันเส้ง

่

๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กหญิงจตุพร ใบทับทิม ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กชายนนทกร เทพรักษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กหญิงบิสมิลสาห์ แซอามา ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กหญิงดาวรัชฎา ใจยา ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๑

เด็กหญิงเจนนิสา แซ่ลี

่

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๒

เด็กหญิงฉัตรพร เรืองศรี
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๓

เด็กหญิงปวีณา เรืองคง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงแก้ว ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๕ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๕

เด็กชายไกรวุฒิ เพ็ชรหอม
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๖

เด็กหญิงนริสรา อินทระ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๗

เด็กชายวิศวยศ เขียวทองจันทร์
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๘

เด็กหญิงวัลญา คงนุ้ย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๑๙

เด็กหญิงปริฉัตร ณ เพ็ชรบุรี ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กชายกวินภพ จันทร์แก้ว

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองรุ้ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๒

เด็กหญิงอรพรรณ สุภาตะ
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ คงตุก ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
มีหมืนพล

่

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๕

เด็กชายณัฐพล อินทร์ศวร
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ จันทร์ศรี
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ เพ็ชรทอง
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ดวงดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๒๙

เด็กหญิงเกศินี เกิดท่าไม้
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กหญิงจันทวิมล จีนศรีคง

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญคงทอง
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๒

เด็กหญิงเจนจิรา พ่วงเพชร
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์นวล
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๔

เด็กหญิงปยธิดา คงแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๕

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เศียรประดับ
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๖

นางสาวพฤกษา เพ็ชรชนะ ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๗

นางสาวมลฤดี สุกแก้ว
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๘

นางสาวพรรณพร อาชาเกือกูล

้

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๓๙

นายพุธิพงศ์ แสงส่อง
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๐
นางสาวพนิดา หนูพันธ์

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๑

เด็กหญิงจามจุรี ชุมทอง ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๒

นายธีระภัทร เรืองคง
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๓

นางสาวชลธิชา หนูเกตุ
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๔

นายทวีศักดิ

์

จันทร์เมือง
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๕

นางสาวปยะวรรณ คงตุก ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๖

เด็กหญิงธนพร นนทำมา
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๗

เด็กหญิงจุฑามณี แก้วคงคา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี สุดจันทร์
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๔๙

นางสาวสิริยาพร จันทร์ชู
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๖ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๐
นายพรเทพ ปานหมี ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๑

นางสาวอัจจิมา เจ้ยเปยว
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๒

นางสาวอมราภรณ์ บัวทอง
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๓

นายวรพงศ์ ชูแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๔

นางสาวศิริรัตน์ เดชแก้ว
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๕

นายยศภัทร ศรีนอง ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๖

นางสาวสุดารัตน์ เส้งไหม
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๗

เด็กชายวรัทย์ เพ็ชรหอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๘

เด็กหญิงอารีย์ ผอมจีน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๕๙

นางสาวศุจินันท์ พรหมสุทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๐
นายธีรพล ไข่นุ่ม ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๑

นางสาวภาวิณี รังสี
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๒

นายอรรถเดช เจริญคำ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๓

นายวีระกรณ์ คงสงค์
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๔

นายศุภชัย ชูจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๕

นายจิรวัฒน์ นาพนัง
๑๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๖

นายพัธรพล คงเขียว
๒๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๗

นางสาวมุกธิดา ฤาชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๘

นางสาววาสนา แนมสัย
๒๕/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๖๙

นายอภิสิทธิ

์

สุขจันทร์ ๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๐
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ หนูจัน ๗/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๑

นางสาวขนิษฐา พรมอ่อน
๓๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๒

นางสาวจิยารัตน์ ทองช่วย
๒๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๓

นายชาญณรงค์ พรหมสมบัติ ๙/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๔

นายอานนท์ จันทร์เมือง ๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๕

นางสาวปรียารัตน์ ด่านวิชชุรังษี
๑๕/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๖

นายชัยฤทธิ

์

คงเขียว
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๗

นายวัชรากร ขวดทอง
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๘

นายอภิสิทธิ

์

ขาวเรือง
๑๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๗๙

นายนฤนาท ชูจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นุ่นนุ่ม ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๑

เด็กชายพงศ์เทพ บุญชนะเมธี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภาวินิจ

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ขุนนิรงค์
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๔

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์นวล
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๕

นายณัฐวุฒิ เรืองช่วย
๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๖

นายนันทพงศ์ แก้วนวล ๔/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๗

นางสาวสุทิพย์ พรหมอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๘

นายนัฐนันท์ มาลีสุคน
๑๓/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๘๙

นายสุทธินันท์ จันทร์นวล ๔/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๐
นายกิตติศักดิ

์

แก้วศรีจันทร์
๒๖/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๑

นายภูรินท์ คงแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๒

นางสาวชลันดา เขียนขาบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๓

นางสาวชุติภา ชุมทอง
๒๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๔

นางสาววริษฐา จันทร์นวล ๔/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๕

นางสาวธิดารัตน์ ชุมทอง
๒๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๖

นางสาวสุกานดา คงประพันธ์ ๓/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๗

นางสาวทิพย์อุษา ถาวรนุรักษ์
๒๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๘

นายปกรณ์กิต ทองเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๒๙๙

นางสาวศิริธรณ์ ชูบัวแก้ว
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๐
นายวิทวัส สังข์อุ่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๑
นางสาวจาฏพัจน์ จันทร์นวล

๒๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๒
นายสุธี สุดชู

๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเขาพังไกร แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กชายกนกพล เขียวอุ่น

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กชายกฤษฎา เรืองสังข์ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กหญิงกาญจนา จันโบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงขวัญชนก แซ่โต้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ขนานเภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กหญิงจิรนันท์ พุฒทับ

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ มีเสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กชายชาญชัย ขวัญสุด

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รองนวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๒

เด็กหญิงณกัญญา สินไชย
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๓

เด็กหญิงดวงกมล มนต์แก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๔

เด็กหญิงธิดาดาว สุทธิชล
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ฉำสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๖

เด็กชายนฤเทพ นวลเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส หนูดำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๘

เด็กหญิงนิตราภา เสนขวัญแก้ว ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๑๙

เด็กหญิงบุรารัตน์ คำดวง
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๘ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงปฐมพร ช่วยระวัง

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๑

เด็กหญิงปภานัน แหยมประสงค์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๒

เด็กหญิงเมธาวดี เลียนกัตวา

่

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๓

เด็กหญิงลักษิกา พรมกลัง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ช่วยพิทักษ์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๕

เด็กหญิงวริษฐา ดาวจาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๖

เด็กหญิงศศินา ชัยรัตน์
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๗

เด็กหญิงศิริประภา ขุนภิบาล ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๘

เด็กหญิงอนนทพร ช่วยระวัง
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๒๙

เด็กชายอภิชาต คงตุก
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงอุษา ปกษ์ศรี

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๑

เด็กชายธีรชัย แนมไสย
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๒

เด็กชายชนาธิป เจือจันทร์
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๓

เด็กหญิงญานิศา จันทร์โบ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๔

เด็กหญิงภัสสร สุดเอียด ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๕

เด็กหญิงเดือนนภา น้อยนิม

่

๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๖

เด็กหญิงนภสอร อักษรทอง
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๗

เด็กชายพงศ์กร บัวเมือง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแหลม แหลม  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๘

เด็กหญิงสิริภัทร สุขเกือ

้

๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๓๙

เด็กหญิงกชกร กรดแก้ว
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงณัฐถาวรนุช เพชรแก้ว

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๑

เด็กชายพงษ์ปณต ผ่องแผ้ว
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๒

เด็กหญิงอาลิสา วังชัยศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๓

เด็กชายวงศ์รัตน์ หนูสุข
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๔

เด็กหญิงอทิตญา บรรจงเกือ

้

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๕

เด็กหญิงลดารินทร์ ทัศนโกวิทย์
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๖

เด็กหญิงนราธิป ไชยขันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๗

เด็กชายนาธาร หัดขะเจ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร แซ่เดียว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๔๙

เด็กชายเฉลิมชนม์ ไชยพังยาง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมทับ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๑

เด็กชายธนภัทร เล็กบรรจง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๒

เด็กหญิงชนิสรา ฤทธิรงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๓

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ พวงทอง
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๔

เด็กหญิงพรนภา ห่อหุ้ม ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๕

เด็กหญิงรวงข้าว สุดปราง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๖

เด็กหญิงวิรัญชนา ถาวรสังข์
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กหญิงศุภกาญจน์ ณ วังอ่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๘

เด็กหญิงสุพรรณศรี ศรีวิไล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๕๙

เด็กชายจตุรนต์ มูสิกะ
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กชายฉัตรชัย บุตรพรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๑

เด็กชายสายตะวัน ปานบรรจง
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ กรดแก้ว
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๓

เด็กหญิงปยธิดา วรกิจพันธ์ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๔

เด็กหญิงศรัณพร ทองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ ฉิมทับ
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๖

เด็กชายธวัชชัย สุขเกษม
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ นิลสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๘

เด็กชายธีรภัทร นาท่ม
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๖๙

เด็กชายกฤษณุ ทองขวัญ ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายเจนณรงค์ จันทรรัตน์

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๑

เด็กหญิงอัญชิษสา มะลิแก้ว ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๒

เด็กหญิงกนกอร ชูแก้ว
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๓

เด็กหญิงพรพิมล ชูจันทร์
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๔

เด็กหญิงวรรณภา สุขด้วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๕

เด็กหญิงศศิวิมล ประดงจงเนตร
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๖

เด็กหญิงศศิวิภา ประดงจงเนตร
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๗

นายกิตติพงศ์ ไทรทองงาม ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๘

นายวันเฉลิม ทองคำ
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๗๙

นายศุภกฤต เพชรม่วง ๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๐
นางสาวพรทิพย์ ดำวังฆ้อง

๑๕/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๑

นางสาวเมศิกานต์ คุณชล
๑๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๒

นางสาวปนัดดา แซ่ซึง ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๓

นายกิตติศักดิ

์

อินทกาญจน์
๒๙/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๔

นายณัฐพล พรหมดวง
๓๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๕

นายถิรพุทธิ

์

แก้วจันทร์
๒๕/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๖

นายภูธเรศ ชูแก้ว ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๗

นางสาวทิพวรรณ เขียวเล็ก
๒๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๘

นางสาวอรปรียา ทองเทพ
๑๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๘๙

นางสาวอาภัสรา เล็กบรรจง
๒๙/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๐
นางสาวอาทิติยา นาท่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๑

นางสาวภัคจีรา ไชยพังยาง ๗/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๒

นายกฤษฎา ทองขวัญ ๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๓

นายปยะ พรหมดวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๔

นายอนุวัฒน์ ขุนไกร
๓๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๕

นายออมสิน คุณชล
๑๐/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๖

นายณัฐพงศ์ ทองประดับ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๗

นางสาวกนกวรรณ ระบำ
๑๓/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๘

นางสาวรัชฎาวดี สุขร่วม
๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๓๙๙

นางสาวเรนุกา ช่วยบรรจง
๑๘/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๐
นางสาวอรุณสิริ นาท่ม ๕/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ประดงจงเนตร

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๒
นางสาวอรอุมา ช้างชู

๑๕/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กชายธราเทพ โมราศิลป

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายปฏิพล สิทธิพงศ์

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กชายเขตโสภณ จริงเจียว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กหญิงนัชชา คงแคล้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายพงศธร ชัยณุรักษ์

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายบุญนรา บัณฑิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กหญิงธนัญญา พิณทอง

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กหญิงณัฐกมล คงศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๑

เด็กหญิงเกษสุนีย์ หมึกดำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๒

เด็กหญิงชฎาธาร โชติกะ
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๓

เด็กหญิงภควดี รอบคอบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๔

เด็กหญิงศรินย์พร อินณรงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๕

เด็กหญิงกรกนก รอบคอบ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๖

เด็กชายธราเทพ ปานมาศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๗

เด็กชายภควัต สุขสบาย
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๘

เด็กชายทัตพงศ์ ชืนแสง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๑๙

เด็กชายธราเทพ อินณรงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กหญิงภูสุดา แท่นทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๑

เด็กชายนิพัทธ์ คงชัยศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กหญิงนันทวรรณ สุดทอง

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๓

เด็กหญิงปริชาติ บุญสนอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๔

เด็กหญิงภัทรวดี คงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๑ / ๒๘๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๕

เด็กหญิงภัทรสุดา สุทธิบูลย์
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ คงสนิท
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ ชาญณรงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๘

เด็กชายสวภัทร บริสุทธิ

์

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๒๙ เด็กหญิงพินประพัฒน์
ทองทา

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายธีรพัฒน์ มัจฉาชาญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๑

เด็กชายอนาวิล คงรักษ์
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๒

เด็กชายธนัชชัย พนาลี
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๓

เด็กชายภัทรพล จริงเจียว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๔

เด็กชายจิรภาส ไชยโย
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เลิศลำ
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๖

เด็กหญิงปนัดดา พนาลี
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๗

เด็กหญิงฐิตาพร ยุคทยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๘

เด็กหญิงวริศรา บุญเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๓๙

เด็กชายปณชัย ชำนะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๐
นายขุติเทพ เพชรนุ้ย

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๑

เด็กชายธนากร โชติกะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๒

นางสาววรรณดี เอียงกลับ
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๓

เด็กชายธนากร คงร่วมจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๔

เด็กหญิงณัฐทิตา ลักษณะ
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๕

เด็กชายศุภณัฐ เพ็ชรพันธ์
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๖

เด็กชายสรายุทธ ขาวมาก
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งชน เสนาราม  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๗

เด็กชายชนกันต์ ศูนกามรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๘

เด็กชายกิจนันท์ ดีช่วย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๔๙

เด็กชายอัศนัย นิลรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กชายสหชัย เมฆทันต์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๑

เด็กหญิงอนุธิดา โชคชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กหญิงเบญจพรรณ ศิลปประพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๓

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีวิสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๔

เด็กชายรุ่งเรืองเดช ถาภรณ์พันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๕

เด็กหญิงวันนิภา พันธ์นาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ราตรีลัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ไทยใหม่ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๘

เด็กหญิงชมพูนุช พันทวี
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๕๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สว่างวงศ์
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๒ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กหญิงพลอยพรรณ สังข์แก้ว ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๑

เด็กหญิงมนรดา ฉันทา ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๒

เด็กหญิงปาลิตา ทวีเมือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ มาลยาภรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๔

เด็กชายภูริเดช เมฆทันต์
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๕

เด็กหญิงธารารัตน์ ศักดิศรี

์

๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๖

เด็กหญิงวริศรา สุทธิพันธ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๗

เด็กชายธีรพัฒน์ คานุรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา บุญเนือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๖๙

เด็กหญิงปาลิตา เกิดช่อ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กชายอนาวิล ผลิรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

บุญติด
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๒

เด็กหญิงทิพานัน โยธี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๓

เด็กชายภควัต หนูสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๔

เด็กหญิงอริสา บูรณา ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๕

เด็กหญิงนริสา คงศรีปาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๖

เด็กชายจักษชน รอดสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชูดวง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๘

เด็กหญิงธนันญา ราชกิจชอบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๗๙

เด็กชายปฏิพล สุขศิริ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กหญิงฐานิกา ละอองแก้ว ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๑

เด็กหญิงศรัณยา ศรีสมบูรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๒
เด็กหญิงปทมาวรรณ โสมนัส

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๓

เด็กหญิงฉายระวี บุญเนือง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โสทะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๕

เด็กชายอนุสาส์น พินทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๖

เด็กชายรักเกียรติ ช้างกลาง
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๗

เด็กหญิงอัญชลี จันทรา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๘
เด็กหญิงอัญญารัตน์ นิลรัตน์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๘๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา ขาวเอียม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กชายปภาวิน ครุฑธามาศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๑

เด็กชายปนพงศ์ งามขำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๒

เด็กชายพัชรพล ขุนเพ็ชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่เฮง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๔

เด็กหญิงสุนิษา โมราศิลป
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๕

เด็กหญิงมลฤดี รักปลอด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๖

เด็กชายพงศกร ผ่องแผ้ว ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ศิลปประพันธ์ ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๘
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ใจซือ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๔๙๙

เด็กชายวรรณลักษ์ เพ็ชร์เนาว์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กชายณัฐภัทร เมฆทัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กชายเทพาทิป โสทะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กชายทฤษฎี จันทรชิต

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กชายพัชรพล สังวาลย์ไพร

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กชายชเลศวร เสนาะกรรณ

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กชายอรรถพร หนูคง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทวีเมือง ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กหญิงอริสา หนูคง ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ชัยธาราประดิษฐ์  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กหญิงเสาวณี เพชรโยธา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กหญิงอริสา แสงเงิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๐
นางสาวพัฒวราภรณ์ ณ เพ็ชรวิจารณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๑

นายอมรวัฒน์ ล่องลือฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๒

นางสาวณัฐริกา เปนสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๓

เด็กชายณัชพล บุญทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๔

เด็กชายภูมิภัทร ศิลปศร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๕

เด็กชายศุภชัย ใสเกือ

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๖

เด็กหญิงกัณฐมณี สุขหยิก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๗

เด็กหญิงจันทร์วรา แก้วคง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๘

เด็กหญิงญดาวรรณ อินณรงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๑๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แซ่ก่วน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ หนูเพชร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๑

เด็กหญิงตมิสา เกิดทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๒

เด็กหญิงธนัชชา บุญวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๓

เด็กหญิงนันทสินี ศรีสว่าง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ คงกำเนิด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๕

เด็กหญิงพรพิมล สีบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์น้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี ลอยนวล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๘

เด็กหญิงอนันตญา ไกรปราบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๒๙

เด็กหญิงอรวรา ไม้ทิพย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กหญิงอริสรา

ปญญาเจริญธรรม
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๑

เด็กหญิงอริสรา รักษาเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๒

เด็กชายจีระพันธ์ รักษาวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๓

เด็กชายชยุตพงค์ มีบุญมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๔

เด็กชายดลชนก เดชทิม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๕

เด็กชายตุลาการ ศรีนวลปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๖

เด็กชายธนพล ส้มแปน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๗

เด็กชายภาณุพงศ์ แคล้วภัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ คงกัณฑ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ขุนชนะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ดำสิงห์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๑

เด็กหญิงนฤมล สีขาว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๒

เด็กหญิงนัทธมน ราชมุนี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๓

เด็กหญิงปาลิตา อินณรงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๔

เด็กหญิงภูริษา ศักดาเดช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๕

เด็กหญิงรวีวรรณ เกษรบัว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๖
เด็กหญิงรุ้งดาวรรณ คชาผล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๗

เด็กหญิงสุชาดา บัวรอด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๘

เด็กหญิงอริสรา คงสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๔๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

รอดการทุกข์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กหญิงชลิษา พิชิตสังข์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๑

เด็กหญิงณภัทร ชำนาญพงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๒

เด็กหญิงธนัชชา อยู่คง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ใจห้าว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๔

เด็กหญิงพิชญา พนาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๕

เด็กชายคณิติน จันชุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๖

เด็กชายพงศกร อินทสุทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๗

เด็กชายภาสกร หนูเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๘

เด็กชายยุทธชา ดวงมาลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๕๙

เด็กชายฤทธิชัย หน่วยแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรแผลง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๑

เด็กหญิงณัฐฏการต์ เทพริน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๒

เด็กหญิงธณัชชา ทับเพ็ชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๓

เด็กหญิงนวลหง แก้วนาค
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๔

เด็กหญิงนันท์สินี รักวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๕

เด็กหญิงเนตรชนก ทองบำรุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ราชประดิษฐ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๗

เด็กหญิงบัณทิตา เหลืองสมุทร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๘

เด็กหญิงปาลิตา ล่องลือฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๖๙

เด็กหญิงมณฑิตา โคตรสงคราม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงลักษมี เผือกเนียม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๑

เด็กหญิงศรัณยา เพ็ชรปรางค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๒

เด็กหญิงศิศศรินทร์ คงบุรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๓

เด็กหญิงหทัยภัทร สินธุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๔

เด็กหญิงอนุธิดา สิงหเดโช
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๕

เด็กชายขัตติยะ ไชยโย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๖

เด็กชายทักสพร อ่องไล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๗

เด็กชายธราเทพ เปาะทองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๘

เด็กชายธีรนันท์ ปูทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๗๙

เด็กชายนนทวัฒน์ สังข์ขาว
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กชายพิเชษฐ นนธานี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๑

เด็กชายวรเทพ จงจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๒

เด็กชายวัชรพล เดชพิทักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชุ่มชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๔

เด็กหญิงเกศรา วิเศษรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ยนฮิน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ พฤกษมาศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๗

เด็กหญิงชุติมา อ๋องสุทธิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพชรา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๘๙

เด็กหญิงธนันญา หนูเสมียน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กหญิงนวรัตน์ อ๋องสุทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๑

เด็กหญิงนัฐพร บูรณเพ็ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๒

เด็กหญิงนิยดา คงไข่
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๓

เด็กหญิงปนัดดา สิงหเดโช
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๔

เด็กหญิงปยนุช รักเถาว์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๕

เด็กหญิงภัทราพร ญาติมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๖

เด็กหญิงภานุมาศ ภูทองเปง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๗

เด็กหญิงมณฑิตา สุขเอียด
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๘

เด็กหญิงสิดาภัทร เปดโปร่ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๕๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สงประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กหญิงหทัยภัทร ทองสิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กหญิงอรวรรยา เวชพรหมมินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กหญิงอริสรา ชะตาแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กชายจีรภาส ขออินกลาง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กชายทัตพงศ์ จรจรัส

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๕
เด็กชายธนกฤต กาญจนรักษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กชายธราเทพ สุขมี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กชายธราเทพ สุทธิบูลย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๘
เด็กหญิงเกวลี คงกัณฑ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๐๙
เด็กหญิงจิราวรรณ โพธิทอง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ทองทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๑

เด็กหญิงณัฐชา จันทร์หริก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๒

เด็กหญิงถาวรีย์ นาภูมิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ พรหมสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๔
เด็กหญิงปลายเดือน ดีชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๕

เด็กหญิงปาลิตา ม่วงแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๖

เด็กหญิงปนสุดา รัตนวงศา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๗
เด็กหญิงพรรณภษา ขันทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๘

เด็กหญิงมณฑิตา ราชเวช
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๑๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขำแสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๐
เด็กหญิงลลิตา คงสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๑

เด็กหญิงวีรณัฐ รัตนมุณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๒

เด็กหญิงศรินย์พร แก้วกลิน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๓

เด็กหญิงศรินย์พร ชูจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๔

เด็กหญิงศิริญญา อาวรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๕

เด็กหญิงอรสา มีช่วย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๖

เด็กหญิงศศิมา อยู่เห้ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๗

เด็กชายพงศ์พิศณุ สินลี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๘

เด็กหญิงอนันตญา โต๊ะหมาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สรรพจีน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทร์หริก

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๑

เด็กหญิงฐานิกา ยางแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๒

เด็กหญิงนิพาดา บัวเผือน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ตันสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๔

เด็กหญิงศิรประภา พรหมหงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๕

เด็กชายปภพ สุทธิรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๖

เด็กหญิงยุพาพร ศรีสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๗

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เพชรชนะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๘

เด็กหญิงสิริวรรณ สินตุ้น
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๓๙

เด็กชายจิรทีปต์ สงประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ราชประดิษฐ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๑

เด็กชายณัฐพล จันชุม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๒

เด็กชายสาธิต ชำนาญพงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๓
เด็กหญิงกมลพรรณ เหล่าทิพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๔

เด็กหญิงณัฎฐริกา จีบโจง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๕

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วเกิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๖

นางสาวดารินทร์ สุวรรณรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ชำนาญพงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จุลภักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๔๙

เด็กหญิงภาษิตา แก้วมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กหญิงศิรินทรธ์ รักษายศ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๑

เด็กชายศุภณัฐ แต้มแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๒

เด็กชายสุขสันต์ อยู่เห้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๓

นางสาวพิจิตรา พืนแสน

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๔

นางสาวไอลดา ศรีสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๕

นายนัทธพงศ์ นวนพูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๖

นายพงศธร ขุนชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๗

นายพุฒิพงค์ เดชพิทักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๘

นายวรวัส กีตา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๕๙

นายอัศวเดช สุขกัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๐
นางสาวชนกสุดา ปลอดขาว

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๑

นางสาวธีราพร สุขมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๒

นางสาวสุภัค สิทธิสังข์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๓

นางสาวสุภาวดี บุษยากุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๔

นางสาวอาทิมา พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๕

นางสาวอาริยา สมคง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๖

นายกษิตนาถ คล้ายเพ็ชร
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๗

นายชนาธิป ขำแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๘

นายชิรวุธ ขวัญสงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๖๙

นายพศวัต ชำนาญพงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๐
นายสราวุฒิ จิตต์อารี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๑

นายชัยวัฒน์ ปาฬพิชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๒

นายอภิสิทธ์ คุ้มเดช
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๓

นางสาวณัฎฐ์นรี บัณฑิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๔

นางสาวปฏฐิยา คงวัดใหม่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๕

นางสาวศิริรัตน์ ชัยเดช
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๖

นางสาวสุนันทา สมจิตต์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๗

นางสาวบุณยาพร ชุมขลิง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๘

นางสาวธนาภรณ์ ศรีทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๗๙

นางสาวกัญญารัตน์ เมืองจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๐
นายพงสกร แก้วนุ่น

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๑

นางสาวนราภร แก้วเกิด
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๒

นายเฉลิมชัย ศรีปาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๓

นายนฤนาท ทองบำรุง
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๔

นายกิตติชาติ ศิริเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๕

นายจิรกิตต์ แก้วคง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๖

นายฉัตรชนก ฤทธี
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๗

นางสาวจุฑามาศ พันชนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๘

นางสาวเจนจิรา อินทรวิเชียร
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๘๙

นางสาวธันยชนก เพ็ชรปราง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๐
นางสาวมัลลิกา เกิดเรือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๑

นางสาวรัชฎาภรณ์ คงบาล
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๒

นายนฤพนธ์ จรจรัส
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๓

นายพงศกร ตรียะลัก

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๔

นายณัชพล จันทร์ชุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๕

นายพลวัฒน์ จันทร์ไพฑูรย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๖

นางสาวญานิกา เกิดทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๗

นางสาวณิชกานต์ นาภูมิ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๘

นางสาวปรีชญา ดวงแปน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๖๙๙

นางสาวปนสุดา เมืองจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๐
นางสาวศรัณยา พรหมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๑
นายเมธาวี รสมัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๒
นายวิชัยราช พรหมดวง

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๓
นายพุฒิพงศ์ โมคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๔
นายไกรภูมิ สิงห์โต

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๕
นายเมธัส ปานสีเหมต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๖
นายสิทธิกร ด้วนเฝอ

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๗
นางสาวณัฐริกา สินตุ้น

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๘
นางสาวณัฐฏณิชา ทองเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๐๙
นางสาวปทมวรรณ จันทร์ชุม

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๐
นางสาวผกามาศ นาคเลิศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๑

นางสาวอภิสรา ปลักปลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๒

เด็กหญิงณัฐชยากร ดวงเสน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๓

เด็กหญิงนัยน์ภัค จันทร์ภักดี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๔

เด็กชายชนาธิป กัญญาโพธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๕

เด็กหญิงสุภาพร โชติกะ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๖

เด็กหญิงอริสรา ปานสมุทร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๗

เด็กชายธนากร แก้วนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ ชุมขลิง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๑๙

เด็กชายบุรัสกร แซ่ลิม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กหญิงศิรประภา สุขประจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๑

เด็กหญิงวรรณิษา เอกบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๒

เด็กหญิงวิยดา อินทองแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๓

เด็กหญิงปานตะวัน คงการ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๔

เด็กชายพัชรพล ไฝจู

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๕

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์บัวคง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ ชัยขันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา พุทธรักษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๘

เด็กหญิงอรวรา สมาคม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๒๙

เด็กหญิงศรัณยา บุญงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กหญิงภัทรธิดา รุ่งสุวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๑

เด็กหญิงอุมาพร สุดจัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๒

เด็กหญิงพิจิตรา วรรณสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๓

เด็กหญิงกนกนิภา อุปการดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๔

เด็กหญิงถาวรีย์ รักอรุณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๕

เด็กชายชนาธิป ชำนาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๖

เด็กหญิงวาสนา คำหวาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๗

เด็กหญิงสริญญา สมมุ่ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๘

เด็กชายกลวัชร ณัฐนิติโรจน์
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๓๙

เด็กชายจักรินทร์ รัตนวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กชายชนวีร์ เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ รักษาชาติ
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๒

เด็กชายพงศกร ยิมคง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๔

เด็กชายยภูวนาด ดวงสุวรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๕

เด็กชายรัฐพงค์ ชนกอุปถัมภ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๖

เด็กชายศักดินฤน

์

แก้วประจุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๗

เด็กชายสหรัฐ ยุเหล็ก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิริมาตย์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๔๙

เด็กหญิงชมพูนุช คำกลัน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๐
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีกฤษณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๑

เด็กหญิงชุติมา หนูน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๒

เด็กหญิงติริวี ธนาวุฒิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๓

เด็กหญิงธนนันท์ ขวัญทอง
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๔

เด็กหญิงเนตรชนก แสวงสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๕

เด็กหญิงปยนัฐ จิตต์จำนงค์
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๖

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ประสาทโพธิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๗

เด็กหญิงลิสา ผางทวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๘

เด็กหญิงศรินธร ขันสมฤทธิ

์

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๕๙

เด็กหญิงอมราพร ทองวัชระ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กหญิงอรนิดา บุญชูศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๑

เด็กหญิงอริสา นิยมทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๒

เด็กหญิงอริสา ย้อยนวล
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๓

เด็กชายเจษฎา เพชรสนัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๔

เด็กชายณัฐพล เรืองปญญา
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๕

เด็กชายพงศกร นวลสกุล
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๖

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พันธ์คง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๗

เด็กชายภาสกร เพ็ชรเรือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๘

เด็กชายภูริณัฐ จินดาพรรณ
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๖๙

เด็กชายวัชรินทร์ สัมพันธมาส
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๐
เด็กชายวิธวินท์ สุทธิบูลย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ หนูหลำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๒

เด็กชายสุวรรณ์ ชูเพชรพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๓

เด็กหญิงชญานี พุ่มก่อ
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๔

เด็กหญิงชุติมา ทับทิมหอม
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา รู้จัก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๖

เด็กหญิงธาณิกา บุญเครือ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๗

เด็กหญิงศลิษา เกษทองมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๘

เด็กหญิงอมรศรี รอดเรือง
๒๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ นวลสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๐
เด็กชายกลวัชร พูลช่วย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๑

เด็กชายจิรพนธ์ สุทิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๒

เด็กชายณัฐภัทร์ เมฆสงค์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๓

เด็กชายนเรนทร์ ดุกลิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๔

เด็กชายนฤพนธิ

์

ชนกอุปถัมภ์
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๕

เด็กชายบุรินทร์ สามารถ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๖

เด็กชายพชรพล นาวารัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๗

เด็กชายภควัต พัดวี
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๘

เด็กชายมนัสพร ขวัญเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๘๙

เด็กชายรัชชานนท์ จินาภิรมย์
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๐
เด็กชายวงศกร คงบุญ

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๑

เด็กชายอลงกรณ์ วัตตา
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๒

เด็กชายเอกชัย ถาวร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๓

เด็กหญิงเกสรา บุญมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ชูสุวรรณ
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๕

เด็กหญิงณัฐนรี อยู่เปรม
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๖

เด็กหญิงเสาวภา สีขาว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๗

เด็กชายชยุตพงศ์ ยุเหล็ก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๘

เด็กหญิงณัฐภัทร์ ผิวดำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๗๙๙

เด็กชายณัฐวัตร แซ่ตัน

่

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๐
เด็กชายธรรมธัช ชมเชย

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๑
เด็กชายธราดล กันภัย

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๒
เด็กชายปยวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๓
เด็กชายผดุงเดช เดชฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๔
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คงชัยศรี

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๕
เด็กชายภควัต บุญฤทธิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ สังข์ทอง

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๗
เด็กชายวิศวรุจน์ แซ่เตง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๘
เด็กชายวีรยุทธ แก้วสังข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๐๙
เด็กหญิงชญานี แซ่หลี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๒ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ทองขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรหมเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๒

เด็กหญิงณัฏฐินันท์ โอกระโทก
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็ชรทอง
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๔

เด็กหญิงธนัชชา ดารารัตน์
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๕

เด็กหญิงนัฐธิดา ตรึกตรอง
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๖

เด็กหญิงบุณยวีร์ ทองปานดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๗

เด็กหญิงปยธิดา เพชรหัสษ์
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีธามาศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๑๙

เด็กหญิงภัทรสุดา สุดรักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๐
เด็กชายสัจจพร ทองวัชระ

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๑

เด็กหญิงสุรัสวดี แก้วคงคา
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๒

เด็กชายกฤตนัย วัยวัฒน์
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๓

เด็กชายกฤศนุ แก้วพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๔

เด็กชายขัตติยะ สุทธิรักษ์
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๕

เด็กชายธาวิน เพ็ชรทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๖

เด็กชายณัฐวัตร ใจห้าว
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๗

เด็กหญิงธนากร วิลาศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๘

เด็กหญิงนชานน โปยิม

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๒๙

เด็กชายพงค์ภัค บุญฤทธิ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๐
เด็กหญิงพงศธร ผันแปรจิตร์

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๑

เด็กหญิงภูวดล ดวงสุวรรณ
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๒

เด็กชายวงศกร ปรางทอง
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๓

เด็กชายณัฐชยา ธรรมคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๔

เด็กหญิงนัฐธิดา แปดนิรัติศัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๕

เด็กหญิงพัชรีย์ คงหวาน
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๖

เด็กหญิงพิชญ์ลดา ช้างดำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๗

เด็กหญิงอริสรา บูรณะวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๘

เด็กหญิงอริสรา ฉิมลี
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๓๙

เด็กหญิงอารีพร พิมเสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๐
เด็กหญิงรัตติกาล มีแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๑

เด็กชายจิตพัฒน์ วงษ์ชัยยะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๒

เด็กชายเดชาธร ปุเรนเต
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๓

เด็กชายธนากร บริสุทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๔

เด็กชายธัชชนนท์ ล่องลม
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๕

เด็กชายธีระวุฒิ อินทร์จันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๖

เด็กชายพงศกร สันโดษ
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๗

เด็กชายพงศ์พิสิทธิ

์

เมฆฉาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ขันทอง
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๔๙

เด็กชายพิพัช พูลสวัสดิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๐
เด็กชายภูริเดช ศรีวิมาศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๑

เด็กชายศิวกร ณัฐนิติโรจน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๒

เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณศรี
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๓

เด็กหญิงศิริพร
ประทีป ณ ถลาง ๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๔

เด็กชายชัยรัตน์ แปดนิรัติศัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๕

เด็กชายณัฐชนน พืชโรจน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๖

นายปธานิน อินทร์ทอง
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๗

เด็กชายปรีชาณัฐ เชียวชาญณรงค์

่

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๘

เด็กชายพัชรพฤกษ์ เกิดทอง
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๕๙

เด็กชายเพิมทรัพย์

่

สุขแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๐
เด็กชายภัทรพล บุญธรรม

๑๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สุทิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๒

เด็กชายธัชนนท์ ขำคม
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๓

เด็กชายศิรวิทย์ ลิมบรรจง

่

๑๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ เทพทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๕

เด็กชายอนุวัต จุลอมร
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๖

เด็กชายอัครพนธ์ มีแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๗

เด็กหญิงฐิดายุ แก้วหนู
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๘

เด็กหญิงธนพร ยกย่อง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๖๙

เด็กหญิงธนัชชา สุทธิมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๐
เด็กหญิงนงนภัส บุญฤทธิ

์

๒๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสือทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๒

เด็กหญิงพิมานมาศ แต่งเลียน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๓

เด็กหญิงวิภาวี จันที
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๔

เด็กหญิงหทัยภัทร รอดทุกข์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๕

เด็กหญิงฐานิกา นาคัน
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รืนพานิช

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๗

เด็กหญิงปนสุดา แซ่ลอย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๘

เด็กหญิงกวินทิพย์ เงินเปย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๗๙

เด็กชายกิตติภูมิ แก้วขาว
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๐
เด็กชายณรงค์ชัย นุ่นแก้ว

๒๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๑

เด็กชายธนากร เปาะทองคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๒

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีสุวรรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๓

เด็กชายพงศกร แสงกระจ่าง
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๔

เด็กชายพงศกร อักษรกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๕

เด็กชายพืชมงคล สาลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ จุลแกบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๗

เด็กหญิงฐิตาภา เพ็ชร์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๘

เด็กหญิงธัญชนก ลิมบรรจง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๘๙

เด็กหญิงลลิตา เกลียงเกลา

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๐
เด็กหญิงวรัญญา ใจห้าว

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๑

เด็กชายกนกพล ถันกี

่

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ส้มแปน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๓

เด็กชายพงศกร เงินเปย
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

แดงขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๕

เด็กชายอนุวัติ พันธ์คง
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๖

เด็กชายธราเทพ หลงชิน
๓๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๗

เด็กหญิงกัณฑรัตน์ ช่วยบำรุง
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๘

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๘๙๙

เด็กหญิงชัญญา ศรศิลป
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๐
เด็กหญิงนิตยา อบอุ่น

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๑
เด็กหญิงสุธิดา ยุเหล็ก

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๒
เด็กหญิงอังคณา กอนแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๓
เด็กหญิงกันยรัตน์ ชาญณรงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๔
เด็กหญิงนภิสา ชุมเศียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๕
นายวรวุฒิ สัจจะบุญทวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๖
นายพงศธร ทองยอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๗
นายภาณุสินธุ์ ปทมาวิไล

๒๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๘
นางสาวนันท์สินี ศรีนุ่นวิเชียร

๒๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๐๙
นางสาวพรรณี ขุนจันทร์

๒๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๐
นางสาวยุพารัตน์ แสงไกร

๒๙/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๑

นางสาวมัณฑนา แซ่ลิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๒

นางสาวหัสดี เทพทอง
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๓

นางสาวศาตพร หนูแปน
๑๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๔

นางสาวพัตรพิมล พืชโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๕

นางสาวณิชกานต์ มุสิกะ
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๖

นายวรรธนัย เรืองขจร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๗

นางสาวชนนิกานต์ ใจห้าว
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๘

นางสาวชนากานต์ ปานมณีย์
๒๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๑๙

นางสาวณัฏฐนรี พิริภาศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๐
นายณรงฤทธิ

์

ขุนจันทร์
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๑

นายอภิวัฒน์ รู้จัก
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๒

นายคีตภัทร ส่งศรี
๒๘/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๓

นายธันวา สุขะวัลลิ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๔

นางสาวกิงกมล

่

ถาวร
๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๕

นางสาวณัฐธิดา คงคล้าย
๑๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๖

นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๗

นางสาวฤทัยวรรณ แซ่ลิม

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๘
นางสาวพลอยไพลิน พรหมทอง

๒๔/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๒๙

นายกิตติภณ บุญฤทธิ

์

๒๕/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๐
นางสาวจุฑารัตน์ บุญฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๑

นางสาวนันทวัน ปลักปลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๒

นางสาวมลติกา นกล่อง
๒๒/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๓

นางสาวรัตนาภรณ์ พูลช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๔

นางสาวอุไรพร ศรีเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๕

นางสาวณิชกานต์ ปานเสน่ห์
๒๑/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๖

นางสาวณัฐริกา สุทธิคีรี
๓๑/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๗

นางสาวปณณพร พุ่มสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๘

นายพงศกร สามล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๓๙

นายณัฐวัตร ชูโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๐
นายพงศกรณ์ ปลอดภัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๑

นายพีรพัฒน์ หนูหว้า
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๒

นายอรรถกิจ เงินสยาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๓

นางสาวลลิตา รัตนโชติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๔

นางสาวเสาวดี สกุลแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๕

นางสาวสุธาทิพย์ ทิมกลับ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๖

นายเอกพันธ์ อิสสระ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๗

นายธวัชชัย ทองเทียบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๘

นางสาวปรรัตน์ ยุเหล็ก
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๔๙

นางสาวชญานี เกลียงเกลา

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๐
นางสาวณิชกมล ศรีมุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๑

นางสาวนิยะดา ขวัญแก้ว
๑๓/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๒

นางสาวประภัสสร รืนภาคภูมิ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๓

นายธนวัฒน์ หงษ์มี
๒๘/๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๔

นายพิทยา หนูสาย
๒๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๕

นางสาวกรกนก ชาญณรงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๖

นางสาวจันธิมา รุณนก
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๗

นางสาวเจนจิรา เทพนิมิตร
๒๗/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๘

นางสาวธันยริณี แก้วประวัติ
๑๘/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๕๙

นางสาวยุวดี รัตนวรรณ
๑๙/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๐
นางสาวสุวพิชชา เกิดทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๑

นายเมธัส เลือนกฐิน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๒

นายหัสหิรัญ สวัสดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๓

นายนนทพัทธ์ ฝอยทอง
๑๖/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๔

นายบุญฤทธิ

์

บุญเนือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๕

นายชญานนท์ ศรีธามาศ
๒๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๖

นางสาวกานต์ชนก ไชยรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๗

นางสาวจามจุรี ชาญณรงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๘

นางสาวเจนจิรา ชาญณรงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๖๙

นางสาวภัทราภรณ์ พันธมาศ
๒๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๐
นายปุณณภพ พรหมทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๑

นายเมธาสิทธิ

์

เลือนกฐิน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๒

นายวิกรม ผิวดำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๓

นายณัฐพล อินทร์จันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๔

นายพิชญพงษ์ ช้างดำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๕

นางสาวผกาสินี เทพทอง
๑๗/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๖

นางสาวพิมพ์วิภา มูสิกะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ยางใหญ่  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๗

เด็กหญิงนัดตชา พันชนะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๘

เด็กหญิงภัทรสุดา เพ็ชรพราย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๗๙

เด็กหญิงธนัชชา ธานินพงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๐
เด็กหญิงวริศรา คงสนิท

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๑

เด็กหญิงประภัสสร มณีสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๒

เด็กชายกิตติพัทธ์ คงบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๓

เด็กหญิงพิยดา อินทสุทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา เอียดเหตุ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๕

เด็กหญิงชมพูนุช เกศโรจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๖

เด็กหญิงปนสุดา ศรีธามาศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทิตพรหมทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๘

เด็กชายศราวุธ ช่วยชู
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๘๙

เด็กชายปณชัย สมศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๐
เด็กหญิงวิสสุตา ศรีสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๑

เด็กหญิงสัจจพร เชาวลิต
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๒

เด็กหญิงเบญจพร ช่วยชู
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๓

เด็กหญิงชุติมา เอียดเหตุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๔

เด็กชายพงศธร โชติกะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๕

เด็กหญิงอรวรา ร่มพฤกษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๖

เด็กหญิงกฤษฎาพร เจ้ยน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไชยยัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ดำสี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๘๙๙๙

นายอรัญวัตร คงแคล้วภัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๐
นายอรรถพล ช่วยชู

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๑
เด็กชายวิสุทธิ

์

คงสนิท
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๒
เด็กชายภานุมาศ นพรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๓
เด็กหญิงสุภาพร สีแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๔
เด็กหญิงตรีรัตน์ เชาวลิต

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๕
เด็กหญิงปยะดา เอียดเหตุ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๖
เด็กหญิงชนัญชิดา พุทธพงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๗
เด็กหญิงธนาพร ศรีธามาศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๘
เด็กหญิงฐิตาพร เกิดทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๐๙
เด็กหญิงวริษา เวทยาวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๐
เด็กหญิงสุรัตน์ภรณ์ สุดรัก

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ รักสนิท

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๒
เด็กหญิงนัทธมน จงจิตต์

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๓
เด็กชายสัญชัย เทียวแสวง

่

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นวลหวาน

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๕
เด็กชายจิรคุณาสิน จันทร์หริก

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๖
เด็กหญิงธัญชนก ทับทิม

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๗
เด็กชายพงศธร ธานินพงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๘
เด็กหญิงพิมพิศา จำนงค์พันธ

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๑๙
เด็กหญิงวรรณษา บุญเชิด

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๐
เด็กชายปาณรวิช ทองรอด ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ พูลใหญ่

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๒
เด็กหญิงปาจรีย์ เทียวแสวง

่

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๓
เด็กหญิงณัฏธิดา สีขาว ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๔
เด็กหญิงภูสุดา วงเขน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๕
เด็กชายอัฑฒกร ชูนาค ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนใหม่ พระเลียบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๖
เด็กหญิงพัชราภา แก้วคง

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๗
เด็กชายจิราวุฒิ สาริพันธ์

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๘
เด็กหญิงภูสุดา แปะหลง ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๒๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตันอิน ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา พืชโรจน์

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๑
เด็กหญิงภัททิยา ปลักปลา

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๒
เด็กหญิงทัศพร เหมทานนท์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๓
เด็กชายธวัฒชัย บุญทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๔
เด็กชายปรมี เปาะทองคำ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๕
เด็กชายสิทธิภัทร นาวารัตน์

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๖
เด็กหญิงอนัญญา ปานยืน

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๗
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ขุนรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๘
เด็กหญิงสุวพัชร พันธ์คง ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๓๙
เด็กหญิงดวงกมล จุลวัจน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๐
เด็กหญิงกรกนก รอดภัย

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๑
เด็กหญิงรัชนีกร เลิศลักษณ์มณี

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๒
เด็กชายเจตนิพัทธ์ อินทวงศ์

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๓
เด็กชายจิรายุส ชูละเอียด ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๔
เด็กชายบุญยภู เพ็ชรขำ

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๕
เด็กชายปญญา ผางทวงศ์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๖
เด็กชายพงศกร ขวัญสง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ จิตตรี

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๘
เด็กหญิงจิรทิปต์ ผ่องแผ้ว

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๔๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ลำเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จงจิตร ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๑
เด็กหญิงวรพิชชา เลือนลอย

่

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๒
เด็กหญิงกุลรัตน์ สุวรรณมณี

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๓
เด็กหญิงกุลธิดา สุวรรณมณี

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๔
เด็กชายกิตติภูมิ ชืนกลิน

่ ่

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๕
เด็กชายกนตพงศ์ ช่วยสถิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๖
เด็กชายณัฐนัย ดุกหลิม

่

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๗
เด็กหญิงทิพย์บุปผา สังข์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๘
เด็กหญิงณัฐนิช ผิวเหมาะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๕๙
เด็กหญิงณิชกุล ผิวเหมาะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๐
เด็กหญิงสุนิษา เทียวประสงค์

่

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๑
เด็กชายวุฒิชัย จงจิตร ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เชาว์สุข

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๓
เด็กหญิงณีรนุช รอดภัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๔
เด็กหญิงนัทธมน บุญเพ็ง ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๕
เด็กหญิงอนัญญา ขาวเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปลักปลา ปลักปลา  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๖
นายสมพรพันธ์ โชติรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๗
นายวิรัตน์ จันทสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๘
นายสมศักดิ

์

ชนะผอม
๐๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๖๙
นายสุรศักดิ

์

วงศ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๐
นายธนวรรธน์ รัตนพล

๑๗/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๑
นายธีระยุทธ ชุมมี

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๒
นายอนุเทพ รัตนบุรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๓
นายเบญจรงค์ หนูยิมซ้าย

้

๑๒/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๔
นายวิทวัส เปลียวสงัด

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๕
นายเอกชัย ทิพย์สุขุม

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๖
นายสงคราม สุขฉนวน

๒๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๗
นายจักรีวุฒิ วันทอง

๐๖/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๘
นายประกิต บุญส่ง

๐๓/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๗๙
นายศักดิชัย

์

ชืนจิตต์

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๐
นายมงคล บัวศรี

๐๖/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๑
นายรณชัย ไทยสุขกอง

๒๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๒
นายเสกสรร สุวรรณพันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๓
นายนุกูล คงกะพัน

๐๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๔
นายนิกร ไกรนรา

๑๔/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๕
นายธีรวุฒิ แสนเดช

๐๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๖
นายณัฐวุฒิ ภักดีชน

๐๖/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๗
นายสงคราม สันนุจิตร

๐๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๘
นายชินวุฒิ ชืนชม

่

๒๗/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๘๙
นายวิษณุ ปานอ่อน

๒๐/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๐
นายปยะพงษ์ ศิริบัตร

๑๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๑
นายนคร อินทวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๒
นายกฤต ศรีสว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๓
นายเทวินทร์ แต่บรรพกุล

๑๘/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๔
นายเจนวิทย์ เชือกูลชาติ

้

๑๕/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๕
นายนพรัตน์ กรีชาฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๖
นายสุกฤต สุขจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๗
นายเอกชัย เชิดทอง

๐๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๘
นายสุวิสุทธิชัย อินทร์ช่วย

๑๒/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๐๙๙
นายวีระชัย บัวบาน

๐๗/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๐
นายธีรเทพ ไชยชาญ

๐๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๑
นายเอกวิทย์ อาชญาทา

๑๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๒
นายเสกสรร ทัดดอกไม้

๒๖/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๓
นายศรราม ทองจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๔
นายณัฐกร ไชยณรงค์

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๕
นายสุรเมธ หนูคูขุด

๒๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๖
นายสิงห์คาร บัวบาล

๑๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๗
นายณัฐพล ขุนทอง

๑๕/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๘
นายอนุรักษ์ สังขโชติ

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๐๙
นายสุรชัย สุวรรณะ

๐๗/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๐
นายกิติศักดิ

์

แก้วประสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๑

นายภูริวิทย์ แร่ทอง
๑๗/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๒

นายจิตติณห์ ชินวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๓

นายตรีมงคล แนะแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๔

นายชัยรัตน์ แก้วบัวทอง
๑๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๕

นายยงยศ ธัญญาพืช
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๖

นายธาดาพงค์ บัวจาย
๐๓/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๗

นายอธิบดี อำไพรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๘

นายวินัย สายสินธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๑๙

นายวัฒนา รองพล
๑๔/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๐
นายวิริยะ ภูพานเพ็ชร

๐๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๑

นายพรชัย บุญยกย่อง
๑๓/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๒

นายภิญโญ ระกำเหมก

๒๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๓

นายสัมพันธ์ เทียนเต้ง
๐๕/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๔

นายสมชาย ช่วยทะนุ
๒๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๑ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๕

นายนันธวุฒิ สกล
๒๘/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๖

นายสุรินทร์ บุญชู
๑๖/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๗

นายพงศธร ชุมคงดำ
๐๘/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๘

นายไพโรจน์ มันคง

่

๒๐/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๒๙

นายอานนท์ สุขประสงค์
๑๙/๐๒/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๐
นายพุฒิพงศ์ ภาวะนุภาพ

๑๐/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๑

นายนภดล กะทัดรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๒

นายสุริยะ พลเทพ
๒๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๓

นายสุชัจจ์ จันทร์หอม
๒๓/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๔

นายทะนงชัย ดิษฐ์คล้าย
๐๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๕

นายจิรายุส ศรีวิรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๖

นายอัษฎาวุธ สุขศรีใส
๐๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๗

นายพันธวิศ จินดาพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๘

นายกรีฑา จารุชัย
๒๒/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๓๙

นายอภิสิทธิ

์

หอมประสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๐
นายอุดมศักดิ

์

รัตนพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๑

นางกัลยา คำแหง
๐๔/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๒

นางสาวปริชาติ ราชพิบูลย์
๓๐/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๓

นางสาวรัชดาภรณ์ ชนะพาล
๐๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๔

นางสาวปยนุช ภิรมย์
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๕

นางสาวณัฐชยา พรหมอินถา
๐๘/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๖

นางสาววรรณา หนูพัตร

๒๒/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๗

นางกันยา รัตนพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๘

นางจิตรานุช ภสณุวัฒนากร

๒๕/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๔๙

นางสาวสันต์ฤทัย ปรางเพ็ชร
๐๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๐
นางสาวนุชนิสา โอกฤษ

๐๗/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๑

นางสาวขนิษฐา สุวรรณน้อย
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๒

นางสาวสุทธิดา มัชฌิมวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๓

นางเรวดี สีดารอด
๑๘/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๔

นางสาวสุดาภรณ์ กาลิกา
๒๑/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๕

นางอำนวย ใจหาญ
๒๔/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๖

นางสาวเกศศิรินทร์ สุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๗

นางการุญ สุวรรณเก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๐๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๘

นางสุพัตรา วธรา
๒๘/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๕๙

นางสาวสุมิตา แมนวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๒ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๐
นางสาวอารยา ไชยรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๑

นางสาวอุมาพร กลับสติ
๒๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๒

นางอรอุมา สุวรรณเรืองศรี
๐๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๓

นางมนตรา พลภา
๑๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๔

นางจิราวรรณ สิทธิสมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๕

นางสาวชาลี ชูดำ

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๖

นางจันทร์ประภา ศรีจันทร์ทอง
๑๕/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๗

นางอ้อยทิพย์ พระพราย
๑๒/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๘

นางลัดดาวัลย์ เกิอหนุน

้

๑๓/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๖๙

นางสาวคนึงนิตย์ อ่อนแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๐
นางสาวพรลภัส ขวัญเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๑

นางสาวอุษา มากชุม
๐๑/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๒

นางเพ็ญจันทร์ บุญศรีรอด
๒๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๓

นางพิศมัย คำใบ
๑๑/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๔

นางอลิสดา ถาวร
๐๗/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๕

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีด้วง
๒๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๖

นางสาวอรญา ศรเสณีย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๗

นางลภัสปาลิน สมพรม
๐๖/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๘

นางอารีย์ ชุมทอง
๒๗/๐๙/๒๔๙๕

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๗๙

นางสาวธนุตรา ศรีวิไล
๐๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทุ่งสง เขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๐
เด็กหญิงนันทิวรา ทองมาก

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๑

เด็กหญิงชนน์กมล กลางนุรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๒

เด็กหญิงวิภาวัลย์ สุวรรณบุรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๓

เด็กหญิงสุชาดา รัตนวิโรจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๔

เด็กหญิงปรินทร บุญชู
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล อิลพัฒ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ เอียมสอาด

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๗

เด็กหญิงมันตรา พรมฟก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๘

เด็กหญิงรัตนาวดี นาคพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๐
เด็กหญิงอมิตตา ยกทวน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๑

เด็กชายพิสิฎฐ สุขทองดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๒

เด็กหญิงอนัญญา ศรทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๓

เด็กหญิงกันธิชา สุขแจ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๔

เด็กหญิงญานินท์ รักสีทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๓ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วิเชียร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๖

เด็กหญิงสุกันญา ขาวสอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๗

เด็กชายพงศกร พิรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๘

เด็กหญิงพัณณิตา พรหมรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๑๙๙

เด็กหญิงจิรัสยา รักสีทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๐
เด็กหญิงสุทธิการค์ ดัชถุยาวัตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๑
เด็กหญิงสุชาดา สินแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๒
เด็กหญิงเนตรตะวัน เกิดทรัพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๓
เด็กชายเอกราช ชัยโย

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๔
เด็กชายอนวัฒน์ ไชยธรรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๕
เด็กหญิงสุประภา สังข์แก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๖
เด็กหญิงเชิญจุติ ควนวิลัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๗
เด็กชายรุ่งรดิศ สีทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๘
เด็กหญิงญาณิศา บัวแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๐๙
เด็กหญิงศิริพัชร์ ผาสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๐
เด็กชายปรเมศวร์ ศรีแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงชาตรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๒

เด็กชายทินกร อักษร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๓

เด็กชายนพพร ห่วงจริง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๔

เด็กหญิงพัชรนันท์ เพ็งแสน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๕

เด็กหญิงกานต์สินี ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๖

เด็กหญิงอัจฉรา เดชอุดม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองประจง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พิเคราะห์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดสนิท
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๐
เด็กหญิงพลอยแก้ว พลสมสาย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๑
เด็กหญิงพรรณนภา จันทร์แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๒

เด็กชายนันทวัฒ รักวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ ภูมิสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๔

เด็กหญิงสุภาวรรณ เพชรคง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๕

เด็กหญิงเนตรดาว ชูกรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๖

นางสาวอรอุมา สุดใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๗

เด็กหญิงอุไรรัตน์ เหมือนหนู
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๘

เด็กหญิงกานติมา หอมกระจาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๒๙

เด็กหญิงกัสณัฐ สถิตย์ภูมิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๔ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๐
เด็กหญิงรุ่งธิดา พรมนุ่น

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๑

เด็กหญิงอาริยา ประจิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๓

เด็กชายวนชัย นุ่นเส้ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๔

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ตันซุ้นหิน

้ ้

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๕

เด็กชายชลิต สุมังคะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๖
เด็กหญิงเกษกาญจน์ บุญตัง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๗

เด็กหญิงทิพย์เกสร อินทวี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๘

เด็กหญิงนฤมล อยู่ยิม

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๓๙

เด็กชายมินธาดา สังคะดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๐
เด็กชายปริญญา สายจันทร์ดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๑

เด็กชายจักรภัทร ศิลากิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๒

เด็กชายภูวดล สุทธิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๓

เด็กชายพชรพล ภัทรานุกรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๔

นายโชติพงศ์ การสำเริง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๕

เด็กชายณรงศักดิ

์

สุขสงวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๖

เด็กหญิงอรปรียา รอดรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล สังข์ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ไชยเทพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๔๙
เด็กหญิงเหมือนขวัญ เสริมสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ ลิมหยัด

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๑

เด็กหญิงวิกาญดา บำรุงนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๒

เด็กหญิงสุนิสา ไชยกิจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ เอียดนุช
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ง่วนสน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา ชอบผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๖

เด็กหญิงอภิชญา ใจมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๗

เด็กชายกิตตินันท์ ทองวิจิตร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๘
เด็กชายเกริกเกียรติ ปลอดภัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๕๙

เด็กชายเจษฎา ตำแอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๐
เด็กหญิงสุพิชญา คงผล

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๑

เด็กหญิงโรสริน ฮาสุนี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ชัยสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๓

นางสาวรุ่งฤทัย หมวดทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๔

นางสาวสิริรักษ์ นุ่นทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๕

นางสาวภัทราวดี นาคพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๖

นายวรวุฒิ หนูแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๗

นายสุวิชา ทิย์ปาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๘

นางสาวธัญญาพร กลับศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๖๙

นางสาวปาลิตา แท่นพลหวล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๐
นางสาวกัญญารัตน์ เอียดนุช

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๑

นายวัชระ บัวคง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๒

นางสาวลีลาวดี ละอองแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๓

นางสาวอังคณา เชือจักร

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๔

นางสาวปานตะวัน สังข์ทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๕

นายศุภณัฐ สุวรรณมณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๖

นายศตวรรษ หวัดเลียน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๗

นางสาวสุภาพร ทองเพ็ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๘

นางสาววรรณดี ชูจรูญเดช
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๗๙

นางสาวอาทิยา รักษาราษฎร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๐
นายนิติวัฒน์ มูสิกพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๑

นายเศรษฐเกียรติ บุณยเกียรติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๒

นายสรศักดิ

์

บุญเกิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๓

นางสาวชลธิชา แวงวัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๔

นางสาวอวัสดา ปอระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๕

นางสาวรพีพรรณ บุญญะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๖

นางสาวจันทรัตน์ ยงเยืองคง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๗

นางสาววาสนา ต่ายทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๘

นายนนทวัฒน์ กลับกล่อม
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๘๙

นางสาววิภารัตน์ กุตัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๐
นางสาวดารารัตน์ นุ่นทิพย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๑

นายวรัญู หาญใจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๒

นางสาวอิสรา สุดใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๓
นางสาวเสาวลักษณ์ จำรูญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๔

นางสาวมณีกานต์ ชูจิตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๕

นางสาววรดา ทองสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๖

นางสาวอมรรัตน์ พลกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๗

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรเส้ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๘

นายเจษฏา ชัยชิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๒๙๙

นางสาวอิสราภรณ์ กุลศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๖ / ๒๘๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๐
นางสาววิภาวี คำนวนจิตต์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๑
นางสาวนิทธวรรณ สวาสดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๒
นายสมเกียรติ สวาสดี

๒๕/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๓
นางสาวศตนันท์ เอียมสุข

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๔
นางสาวศศิธร จันทวาส

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๕
นายวรรธสิน วัฒตา

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๖
นางสาวจีระนันทร์ เล็กธีระตระกูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๗
เด็กหญิงกรกนก แก้วกวน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๘
เด็กหญิงกัญญาณัช แก้วประสุม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๐๙
เด็กหญิงกาญชนก ช้างกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๐
เด็กหญิงเกล้าฟา เสลาหลัก

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๑

เด็กหญิงคณิศร ไทยหิรัญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๒

เด็กหญิงจันทนิภา จงจิตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๓

เด็กหญิงจิรกิตต์ ดาบทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๔

เด็กหญิงฉัตรศิริ สุขเทพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๕

เด็กหญิงชญานุช ตังไชยมงคล

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๖

เด็กหญิงชมพูนุช ชุมชน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา กำลังเกือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๘

เด็กหญิงธนัชพร พุ่มเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๑๙

เด็กหญิงนงนภัส ศรีภูมิราช
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๐
เด็กหญิงนพธีรา สมัครกิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๑
เด็กหญิงพรรณชนิดา สังข์สุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธานีรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๓

เด็กหญิงเพชรลดา ศิริพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๔

เด็กหญิงรมิดา อัครวิบูลย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๕

เด็กหญิงวริศรา โชติภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๖

เด็กหญิงวาริยา เพชรพุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๗

เด็กหญิงวิลัตติกา ธนวุฒิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๘

เด็กหญิงวิลาสินี ปลวาสน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๒๙

เด็กหญิงศิรดา โว้ยสิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูโท

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๑

เด็กหญิงโศภิษฐา หนูชุม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๒

เด็กหญิงสุชัญญา ชูสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๓
เด็กหญิงอภิญญารัตน์

ไยทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๔

เด็กชายกฤตยชญ์ ชัยเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๗ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๕

เด็กชายชัยธนันท์ สุดใจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๖

เด็กชายธชรัฐ พรหมแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๗

เด็กชายธนบดี กาญชนโอษฐ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๘

เด็กชายธิษณ์ มหาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๓๙

เด็กชายเบญจพล รงค์ฤทธิไชย

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๐
เด็กชายพงสธร สุวรรณทิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๑

เด็กชายวริศ บำรุงภักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๒

เด็กชายวัชรพล อุดมศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๓

เด็กชายศักรินทร์ อักษรนำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ อักษรวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๕

เด็กชายอภิมงคล ปานอ่อน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๖

เด็กหญิงกุลิสรา ไทยเกือ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๗

เด็กหญิงฐานิตา รักษาพล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๘

เด็กหญิงณิชนันท์ นนทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๔๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ยอดดำเนิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๐
เด็กหญิงธนิถา รอดสีเสน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๑

เด็กหญิงนุธิดา อับดุลหล๊ะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๒

เด็กหญิงพิมพ์พิมล เสริมสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๓

เด็กหญิงยุวลักษณ์ จีนใหม่
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คงปลอด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ รอดด้วง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๖

เด็กหญิงวิมลนัฐ นาคฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๗

เด็กหญิงศรวณีย์ บุญมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๘

เด็กหญิงสรชา อินทร์ปาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา พฤษพนม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๐
เด็กหญิงหทัยพัชร คำแหง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๑

เด็กหญิงอัญชิสา อมรชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๒

เด็กชายกรวิชญ์ ด้วงฉีด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๓

เด็กชายฐาปณัฐ แก้วสว่าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๔

เด็กชายณภัทร หนูชุม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๕

เด็กชายทัตตเดช เจ้ยทองศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๖

เด็กชายทีปกร ดีอุดมวงศา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๗

เด็กชายธีรวัจน์ บุญช่วยทิพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๘

เด็กชายปฏิพล คินธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๖๙

เด็กชายปาณัท ปรีชาธรรมรัช
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๘ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๐
เด็กชายภัทรชัย ใจห้าว

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๑

เด็กชายภูมิพงศ์ เกือหนุน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ย้อยดำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๓

เด็กชายภูวดล ศรีสะอาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๔

เด็กชายวิชญ์พล สามารถ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๕

เด็กหญิงกรชวัล บุญช่วยรอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๖

เด็กหญิงณัฐพร สังข์แก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๗

เด็กหญิงธนพร ชอบทำกิจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๘

เด็กหญิงธนภรณ์ คงธนะวาริช
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๗๙

เด็กหญิงธันยพร วงค์น้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๐
เด็กหญิงบัญฑิตา จ้ายเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๑

เด็กหญิงปฐมมาวดี ช่วยสม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๒

เด็กหญิงปพิชญา รัตนบุรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๓

เด็กหญิงปรวรรณ เจนกุลสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๔

เด็กหญิงปลายรุ้ง สุขะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๕

เด็กหญิงปาณิสรา อิทธิศักดิสกุล

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สังสัพพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๗

เด็กหญิงภควดี อินทโร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๘

เด็กหญิงศศิธิดา สมหมาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๘๙

เด็กชายกรกฏ มาสเสมอ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๐
เด็กชายกิตติคุณ เตือนวีระเดช

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๑

เด็กชายชินดนัย แว่นนาค
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๒

เด็กชายปญญวัต สุชาฎา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเฟอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๔

เด็กชายอิสระพงศ์ บัณฑิศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทศพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๖

เด็กหญิงจิราวดี คงผล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๗

เด็กหญิงชญานิน ธรรมรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๘

เด็กหญิงญาณิศา นามโชติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๓๙๙

เด็กหญิงณัฐฌา จักร์หรัด
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๐
เด็กหญิงฌิชกานต์ จันทร์หอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๑
เด็กหญิงธนพรพรรณ จันสีนาค

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๒
เด็กหญิงธนภัค จันทร์เขียว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกลียงช่วย

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๔
เด็กหญิงธัญทิพย์ แนมน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๕
เด็กหญิงธัญพิชชา ไกรสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๖
เด็กหญิงธัญมน สือมโนธรรม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๗
เด็กหญิงนุจรีย์ แพรกปาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๘
เด็กหญิงปาณิสรา บู่ทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน บุญมาเกิด

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๐
เด็กหญิงภัทธนิดา วงค์สวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๑

เด็กหญิงรุ่งรวี ทองสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๒

เด็กหญิงวรัชญา เมฆสว่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๓

เด็กหญิงวรัทยา นุ่นเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๔

เด็กหญิงศตพร มณีโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๕

เด็กหญิงสรัลชนา หนูทิม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๖

เด็กหญิงสุกฤตา ช่วยพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๗

เด็กหญิงสุชาดา โพธิทอง

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา เจริญรูป
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๑๙

เด็กหญิงอัจจิมา ไก่แก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๐
เด็กชายกิตติพงษ์ แมะเง๊าะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๑

เด็กชายไกรวิชญ์ แจ่มจรัสศรีสิริ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๒

เด็กชายเจตณัฐ ตามพานนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๓

เด็กชายชลชาติ จันหอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๔

เด็กชายธีระยุทธ์ เกิดศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๕

เด็กชายพัทรพงศ์ กัญญาเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๖

เด็กชายพีรพล หิรัญสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๗

เด็กชายภาณุพงษ์ ร่มเย็น
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สิทธิศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๒๙

เด็กชายรัตพล อินทนี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๐
เด็กชายวชิรวิทย์ อุ่นศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๑

เด็กชายอภิชาติ ยินลิง

้ ้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๒

เด็กหญิงกนกรดา กฐินหอม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๓

เด็กหญิงจิราพัชร เดชารัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๔

เด็กหญิงจิราวรรณ จริตงาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๕

เด็กหญิงชญาดา วิโรจน์รัตนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวคง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๗

เด็กหญิงตองสกุล ตบะนิยม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๘

เด็กหญิงธมลวรรณ สุริวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๓๙

เด็กหญิงธารารัตน์ คงแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๐ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๐
เด็กหญิงเนตรนภา นิลชาติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๑

เด็กหญิงพรนภา สมุทรอ่อน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๒

เด็กหญิงพัชริดา ผาสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๓

เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วศรีนวล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๔

เด็กหญิงพิศุทธิรัก สุขเล็ก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๕

เด็กหญิงพุทธิดา จันทราชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๖

เด็กหญิงภัทรมนต์ สว่างทิตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์แจ่มศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๘

เด็กหญิงภัทรศรี หวังชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๔๙

เด็กหญิงภาสว่าง จันทร์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๐
เด็กหญิงยุวเรศ อ่อนชู

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๑

เด็กหญิงลลิตวดี พนมศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๒ เด็กหญิงศริพิชชารัตน์
มัคจิตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๓

เด็กหญิงศศิธร ทองเนือห้า

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ยิมสุด

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธานีรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๖

เด็กหญิงสรัลดา บัวเผียน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๗

เด็กหญิงสิรินทร์ วิริยะพงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๘

เด็กหญิงสุชาวดี ธานีรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๕๙

เด็กหญิงสุชาวดี สุชาติพงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๐
เด็กหญิงสุธินี จันทประสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๑

เด็กหญิงอภิสรา รัตนคช
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๒

เด็กหญิงอรนลิน แก้วสาคร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๓

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

ตังรัตนไพบูลย์

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๔

เด็กชายกานต์นิธิ เพชรวิเชียร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๕
เด็กชายกิจจานุพงศ์ บุญทรง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๖

เด็กชายคณพศ ไทยหิรัญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๗

เด็กชายคณาธิป เหมทานนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๘

เด็กชายจิรกิตต์ รัตนพันธุ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๖๙

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ภูมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญชู

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๑

เด็กชายเบญจพล ยกกระบัตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๒

เด็กชายปฏิภัทร พรหมวิหาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๓

เด็กชายปโยรส จะรา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๔

เด็กชายพุทธินันท์ หงษ์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๑ / ๒๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๕

เด็กชายศรายุทธ ณ สุวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๖

เด็กหญิงกณพร ช้างกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๗

เด็กหญิงกวิสรา จินดาวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๘

เด็กหญิงกานต์ธิมา ราบบำเพิง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๗๙

เด็กหญิงเกวลี จบฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๐
เด็กหญิงจิตตรการ เพชรอาวุธ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๑

เด็กหญิงชาญญาดา ปานแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๒

เด็กหญิงชาลิสา สินธู
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๓

เด็กหญิงฐิตาภา เสนพูน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๔

เด็กหญิงณัฐชา ฉินทะสงเคราะห์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ขาวจันทร์คง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนบุรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีพิทักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๘

เด็กหญิงณีรนุช บุญเนือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๘๙

เด็กหญิงธัญพิชชา จรเอียด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๐
เด็กหญิงณัฐติยา จินดาพงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๑

เด็กหญิงนันทาวดี นวลละไม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๒

เด็กหญิงนิญาดา ทองแท้
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๓

เด็กหญิงปานชีวา พริกสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๔

เด็กหญิงปนมณี เจริญวรพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๕

เด็กหญิงพนิตวีร์ บุญเชิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๖

เด็กหญิงพิชชาพร จวบความสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญชู
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๘

เด็กหญิงภัทรภา แก้วไทย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๔๙๙

เด็กหญิงภัทรมน ศุลีดำรงวุฒิ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๐
เด็กหญิงมณิสรา ทิพย์รัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๑
เด็กหญิงมิณชิตา จันทร์บุรีวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โสหุรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๓
เด็กหญิงระวิสรา อินทคีรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา ดวงงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๕
เด็กหญิงอนิชนันท์ บุญเกือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๖
เด็กหญิงอัญณิชา จันทร์เลือน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๗
เด็กชายกฤษพิพัฒน์ อินทุใสย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๘
เด็กชายจ้าวสมุทร ศรีปาน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ชูไกรไทย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๒ / ๒๘๔

้
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นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๐
เด็กชายธนากร แก้วเจือ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๑

เด็กชายปรวิทย์ สุชาติพงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๒

เด็กชายปณณธร รัตนคช
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๓

เด็กชายพงศกร กรุณา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๔

เด็กชายพงศ์ชกรณ์ ชูแข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๕

เด็กชายพชรกร คงหอม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๖

เด็กชายพิชญภูมิ แก้ววิเชียร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๗

เด็กชายสุขอนันต์ ชุมทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๘

เด็กชายอุระคินทร์ เอียมศรี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๑๙

เด็กหญิงกนกพร คงฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๐
เด็กหญิงกมลเนตร ศิริกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๑

เด็กหญิงกรพฤกษา สุขอนันต์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๒

เด็กหญิงจุฑาศิณี มุสาลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รุยหะชู

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชูจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๕

เด็กหญิงญดาพร บุญมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๖

เด็กหญิงณัฐชนันท์ ทองคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บำรุงศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๘

เด็กหญิงนิชาภัทร หนูริง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๐
เด็กหญิงปวัณรัตน์ อินทะโชติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โททอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๒

เด็กหญิงปจจพร วุฒิมานพ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๓

เด็กหญิงพีรนุช พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๔

เด็กหญิงเพียงขวัญ จินวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์พานิชย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๖

เด็กหญิงรัตนวดี ด้วงทิพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๗

เด็กหญิงวรรธมน ทับเทียง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี ยกทวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๓๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดาวัลย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๐
เด็กหญิงอริสรา เครือเพชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๑

เด็กชายกฤตัชญ์ ห้วยแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๒

เด็กชายกฤติน ห้วยเเก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๓

เด็กชายกฤษกร บัวคง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๔

เด็กชายคีฑาวุธ ชูจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๓ / ๒๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๕

เด็กชายจตุรภัทร มุสิเกิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๖

เด็กชายธนดล นนทเภท

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๗

เด็กชายธีธัช เมืองไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๘

เด็กชายปอพันธ์ เดชสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๔๙

เด็กชายปณวรรธน์ ขำจีน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๐
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์อุไร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๑

เด็กชายภราดร ทองดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๒

เด็กชายภัทรพล ล่องเพ็ง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๓

เด็กชายวิษณุวัฒน์ จันทรสุริยสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ช่อผูก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์เลือน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองมีศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๘

เด็กหญิงปลาลินี จันจัตุรัส
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๕๙

เด็กหญิงปยภัสส์ ชีแก้ว

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๐
เด็กหญิงพิชญ์สีนี เพชรเรือนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๑

เด็กหญิงวรรษา ส่งบำเพ็ญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๒

เด็กหญิงวริศรา ดอกไม้หอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุชาติพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๔

เด็กหญิงสุชานัน แปนแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๕

เด็กชายพิชาภพ เจริญฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๖

เด็กชายจุฑามาศ ขุนวิเศรษฐ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๗

เด็กหญิงชนิษฐา กลินสุข

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๘

เด็กหญิงชลนิภา ขุนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๖๙

เด็กหญิงญาณศิริ แก้วคุ้มภัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๐
เด็กหญิงธนวดี เจดีย์รัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๑

เด็กหญิงธมลวรรณ รัฐจักร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๒

เด็กหญิงธันยพร กมลเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงแปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๔

เด็กหญิงนาตยา ฤทธิช่วยรอด

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๕

เด็กหญิงประภาพร จันทร์พงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๖

เด็กหญิงเพชรลดา บุญถึงจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา นราพงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๘

เด็กหญิงวรานันต์ เกตุรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๗๙

เด็กหญิงสิรภัทร คุ้มภัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๔ / ๒๘๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๐
เด็กหญิงสุธีธิดา ศรีจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๑

เด็กหญิงสุนิษา พรหมแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๒

เด็กชายกฤตนัย แทงทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๓

เด็กชายธนกฤต หมกทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๔

เด็กชายภิวธาดา เกตุสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๕

เด็กชายยศกร รัตนบุษยาพร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๖

เด็กหญิงกีรติกร ศิลปวิสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๗

เด็กหญิงจิรัชญา ชนมนัส
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นาคปก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๘๙

เด็กหญิงณัฏฐามาศ จีนศรีคง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ปาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พฤกษ์โอฬาร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๒

เด็กหญิงบูรฉัตร ชูช่วย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ อ่อนชู

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๔

เด็กหญิงปวริศา สุขจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๕

เด็กหญิงเปรมกมล สุชาติพงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธาระเนตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๗

เด็กหญิงแพรไพลิน เลิศพนารักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๘

เด็กหญิงมนัสวรรณ สุดไกรไทย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๕๙๙

เด็กหญิงสานิภัทร ทองทิพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๐
เด็กหญิงสิดาพร สมสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๑
เด็กหญิงเสาลักษณ์ ช่วยสงเคราะห์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๒
เด็กหญิงอารยา ทรงแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทร์ลอย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๔
เด็กชายคณนาถ มากคงแก้ว ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๕
เด็กหญิงพิธุวดี ปานทน ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๖
เด็กหญิงปาริชาติ ทองคำชุม ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ คล้ายดวง

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๘
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีขามเฒ่า

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๐๙
เด็กชายอนุชา คงรักษา ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๐
เด็กหญิงกรรณิกา นาบอน

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่ยัง

่

๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๒

เด็กหญิงมลญาธิณี ชุมวงษ์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๓

เด็กหญิงสิริสุข สวนกูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๔

เด็กหญิงปฐมาวดี แซ่ลิม

่

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๕ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๕

เด็กชายนิติภูมิ ศรีพรห์ม ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๖

เด็กหญิงชาลิสา เมืองภูมิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๗
เด็กหญิงบุญญากรณ์ เจ้ยทอง

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๘

เด็กชายสยมภู ชนะคช
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๑๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองนำเพ็ญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๐
เด็กหญิงวรัญญา รัตนคช

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๑

เด็กชายอัครพงศ์ สรรเพชญวิทยา ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ สรรเสริญ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๔

เด็กหญิงมณีวรรณ สรรเสริญ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๕

เด็กหญิงศรีเมขลา ศรีเมือง
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๖

เด็กชายรัตนชัย แสงขาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๗

เด็กหญิงสุมิณตรา คำแหง ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๘

เด็กหญิงกุสุมา กาลมูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๒๙

เด็กชายนัทธพงศ์ เทพทอง
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๐
เด็กชายภูวดล แซ่อุ่ย ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๑

เด็กหญิงดาริกา เมฆสว่าง
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๒

เด็กหญิงวไลลักษณ์ ชายเขา
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๓

เด็กหญิงธิติมา หมุนจำนงค์
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๔

เด็กหญิงอัญชิสา วงค์เมฆ
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๕

เด็กชายวรวุฒิ เอ้งฉ้วน ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คชรัตน์ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๗

เด็กชายคณิศร คงโอ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๘

เด็กหญิงอุษาวดี พรหมดนตรี
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๓๙

เด็กหญิงสุภัสสร ทองผุด ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
คงธัญธรรม

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๑

เด็กชายกฤษดา เชาว์ช่างเหล็ก ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๒

เด็กหญิงธนพรรณ สังขเวช ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๓

เด็กหญิงอริญา กันทะวงศ์
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๔

เด็กชายปติวุฒิ พิสสมัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๕

เด็กชายพีระพล บุญมาเกิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๖

เด็กหญิงสวรส ศักดิสูง

์

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๗

เด็กชายธีรเดช แซ่เจียง
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๘

เด็กหญิงณิชากร มัคสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๔๙

เด็กหญิงปทิตตา รัตนวงศ์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๖ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๐
เด็กหญิงษาริญา ดาวมณี

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๑

เด็กหญิงเขมิกา ดวงคะชาติ
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันจัตุรัส

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๓

เด็กหญิงปพิชญา ไชยรักษ์
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๔

เด็กชายภูวฤทฺธิ

์

หมืนใจ

่

๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๕

เด็กชายณัฐพล รัตนสุภา
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๖

เด็กชายพชรพล นวลจันทร์
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นวลทองแก้ว
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๘

เด็กหญิงพรพิมล ผันกลาง
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองกระจ่าง
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๐
เด็กชายกฤติน ภิรมย์รส

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เกตุรัตน์ ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๒

เด็กหญิงศศิศ ไชยรักษ์
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๓

เด็กหญิงสุธิตา จิตณรงค์
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๔

เด็กหญิงนฤมล สุมงคล
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๕

เด็กชายปรมินทร์ เสนดำ
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๖

เด็กชายภัคพล อินทร์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๗

เด็กชายณัฐวิทย์ ซุ่นแซ่ล้อ
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๘

เด็กชายปริวรรต สมศักดิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชูมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๐
เด็กหญิงโสมชิตา ละอองทอง

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ สงวนศรี
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๒

เด็กหญิงธีราพร เจริญชัยศรี
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๓

เด็กชายชนาธิป ละอองทอง
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๔

เด็กหญิงปยธิดา แก้วประชุม
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๕

เด็กชายณัฐดนัย จริตงาม
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๖

เด็กหญิงกุสุมา สมัย
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๗

เด็กชายจักรพล ศรัณยนิติกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เชือบ้านเกาะ

้

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๗๙

เด็กหญิงอัญชลี พราหมบัวชู
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๐
เด็กชายชญานันต์ ชูทอง

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๑

เด็กหญิงนัทธมน แซ่จุง
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๒

เด็กหญิงอทิตยา โมรา
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา ปรามพารา ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๔

เด็กชายภูบดินทร์ หนูสม ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง โคกสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๗ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ดำเพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๖

เด็กชายหัฏฐกร มณีสว่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๗

เด็กหญิงชลิดา คงจันทร์แก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๘

เด็กหญิงเบญจภัศ เฉลิมเกียรติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๘๙

เด็กชายสิทธิชัย ม้าแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๐
เด็กชายธีรภัทร ใจดำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๑
เด็กหญิงเบญจญาภา แก้วเสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองโอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๓
เด็กหญิงศรีสุวลักษณ์ ใจห้าว

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๔

เด็กหญิงรวิวัลย์ สังวาลย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ดวงจิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๖

เด็กหญิงนัฐณรี กิมหม็อง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๗

เด็กชายสรยุทธ สารีอาจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ขลิบแย้ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๖๙๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๐
เด็กชายอธิวัฒน์ อ๋องผู้ดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๑
เด็กหญิงจิราภา หมวดคง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๒
เด็กหญิงพรรษชล ใจห้าว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๓
เด็กหญิงเบญจมาศ โมฬ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๔
เด็กชายวัชระ อ่อนชุม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๕
เด็กชายวีรภัทร สุทธิเผือก

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๖
เด็กชายพงพิพัฒน์ เมืองด้วง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๗
เด็กชายศุภวิชญ์ เห็นพร้อม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๘
เด็กหญิงวิลาสินี กิมหม็อง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๐๙
เด็กหญิงลลิตา ชัยกลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๑

เด็กชายภูมิภัทร โพธินาน

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา เกตุพล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๓

เด็กหญิงจันจิรา ชัยขันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๔

เด็กชายฐิติพันธ์ รอดทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๕

เด็กชายณัฐนนท์ ใจห้าว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๖

เด็กชายกิตติภรณ์ นิลพงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๗

เด็กหญิงธิรดา สีลานันท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ล้วนงาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๑๙

เด็กชายฐิติภัค ว่องไว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๘ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๐
เด็กหญิงสุกานดา จิตต์สงคราม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๑

เด็กหญิงนลิณา เซ่งแตง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๒

เด็กหญิงวริศรา ฉันสำราญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๓

เด็กชายศุภกิตต์ อุปมนต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๔
เด็กชายบรรณารักษ์ ว่องกิจไพศาล

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๕

เด็กชายกิตติพงศ์ คงเพชร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๖

เด็กชายวันชนะ เซ่งแตง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๗

เด็กชายสุภนัย ควรเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๘

เด็กชายบวรชัย จอดนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๒๙

เด็กชายพีระภัทร วิบูลย์พงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๑

เด็กชายธีรภัทร ใจดำรงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๒

เด็กชายภูวดล สมบัติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๓

เด็กหญิงสิราวรรณ ใจห้าว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๔

เด็กหญิงวรรณอุษา นินทรกิจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๕

เด็กหญิงขวัญฤดี รักพนชีวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๖

เด็กหญิงเนตรชนก ชัยขันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๗

เด็กหญิงพุทธชาติ แซ่ด่าน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ลดา จันทร์แปน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๓๙

เด็กหญิงสุภาวินีย์ ชุมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ใจห้าว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๑

เด็กหญิงปรารถนา ฉิมสอาด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๓

เด็กหญิงฉัตรชนก ทองแซม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๔

เด็กชายภัทรดนัย ผลจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๕

เด็กชายรักเกียรติ เลือนลอย

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๖

เด็กชายภัทรพล ลำเลิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๗

เด็กชายฐานันดร เพชรชู
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โต๊ะแอ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๔๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ เกตุแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๐
เด็กชายปยวิทย์ สุขสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๑

เด็กชายพัฒนจักษ์ ชูรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๒

เด็กชายศิวกร คิดขยัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๓

เด็กชายคณิศร ชูชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๔

เด็กชายพศวัต ขำพร้อม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗๙ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๕

เด็กชายวณิชชากร นิลคง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๖

เด็กชายศุภชัย ขลิบแย้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๗

เด็กชายธนกร เพชรนุ้ย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๘

เด็กหญิงนิตยา ภูบาล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๕๙
เด็กหญิงรัตน์ตินันท์ เกิดสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๐
เด็กหญิงณัฏฐกัณฐ์ ยาตะกะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๑

เด็กหญิงวีรภัทรา ควรเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๒

เด็กหญิงสุธิดา เพชรชู

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทร์แปน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา เกือกูล

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๕

เด็กหญิงจันทิมา สุดหีด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๖ เด็กหญิงอรุณรัตนติยา
ถาวรรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ซังปาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๘

เด็กหญิงเกวรินทร์ อินทร์เสน่ห์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๖๙

เด็กหญิงโศภิดา สีทับทิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๐
เด็กหญิงชลธิชา แซ่เยือง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๑

เด็กชายอนุพงศ์ พลอยมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๒

เด็กชายศิวัช ไกรแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๓

เด็กหญิงสตพร สุขสินชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ คุ้มสวน
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๕

เด็กหญิงวรรณษา สมลำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๖

เด็กหญิงสุชานาถ สุขชูวิเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๗

เด็กหญิงศศิธร เฉลิมเกียรติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๘

เด็กชายคฑาวุธ แก้วเสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๗๙

นางสาวกัญญาพัชร อาจหาญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๐
เด็กชายกฤษฎา ขุนประดิษฐ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ จุลทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๒

นายวิชยุตม์ พัดปาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ใจห้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๔

เด็กชายธัญศักดิ

์

ใจห้าว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๕

เด็กชายสรายุทธ โสมเพ็ชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๖

เด็กหญิงอิสริยะ บุญใส
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๗

เด็กชายวงศพัทธ์ เพ็งสุทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๘

เด็กชายบุญชวิชญ์ ใจห้าว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๘๙

นายนนท์วัฒน์ พรหมจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘๐ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๐
เด็กหญิงนลิน แก้วประจุ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๑

เด็กหญิงรุจีรัตน์ นวลมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๒

เด็กชายสุเมธี ใจห้าว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรช่วย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ใจห้าว
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๕

เด็กหญิงฐิติภัทรา สุขขวัญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๗

เด็กหญิงภัทราพร ยิงยง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ชืนชนะ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๗๙๙

เด็กหญิงสุภาพร ใจห้าว
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๐
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ขุนนุ้ย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๑
เด็กชายชยุต สมเชือ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๒
เด็กหญิงเจนจิรา เสียงใหญ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๓
เด็กชายพีรพล ใจดำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๕
เด็กชายอภิเทพ ศรีมุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ไชยเอียด

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๗
เด็กหญิงธารรัตน์ ใจห้าว

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๘
เด็กชายแสงทอง ธรรมโชติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ สงแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๐ เด็กชายเกียรติเกรียงศักดิ

์

ใจหมัน

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจห้าว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๒

เด็กหญิงหทัยชนก ใจห้าว
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๓

เด็กชายอานนท์ พูดเพราะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๔

เด็กหญิงศิริมาภรณ์ คงแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๕
เด็กหญิงปษราภรณ์ ซังปาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๖

เด็กชายคณาธิป แพนเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๗

เด็กหญิงพิชญาภา ขวัญชุม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๘

เด็กหญิงเนตรชมพู อรทัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๑๙

เด็กหญิงจันทรัตน์ ศรีสุวรรณโน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๐
เด็กหญิงญานิศา ใจห้าว

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๑

เด็กชายรัฏชานนท์ เรืองสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๒

เด็กชายศุภณัฐ พ่วงฉิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๓

เด็กชายสรวิทย์ พัฒนะจำรูญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๔

เด็กชายวิศว ธิบดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘๑ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๕

นางสาวพัชรี หมันเพียร

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๖

นายณัฐวุฒิ วิบูลย์ศิลป
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๗

นางสาวเนตรนภา ยลปราโมทย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๘

นางสาวศศิวิมล มีทรัพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๒๙

นายก่อเกียรติ ร่มแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๐
นายภัทรพล สมเขาใหญ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๑

นายณัฐพล เพชรชู
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๒

นางสาวปฏิญญา แสนภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๓

นางสาวณัฐณิชา ดำเพ็ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๔

นางสาวสุวนันท์ เซ่งแตง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๕

นางสาววิไลภรณ์ ใจห้าว
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๖

นางสาวปรีดานุช หมวดคง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๗

นายธนพัทธ์ ไชยพงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๘

นายอดิศักดิ

์

เพชรนุ้ย
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๓๙

นางสาวณัฏฐาพร ใจห้าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๐
นางสาวพัชรินทร์ ซังปาน

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๑

นางสาวภิรมย์ภรณ์ ใจห้าว
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๒

นางสาวศศิธร ใจห้าว
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๓

นางสาวจุฑามณี สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๔

นายอภิเดช พรหมสุภากุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๕

นายเอกรัตน์ ยิงยง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๖

นายกนกพล แซ่หลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๗

นายศราวุฒิ ช่วยตรึก
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๘

นางสาวจุฑาภรณ์ พรหมเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๔๙

นายภูวดล ทองแซม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๐
นางสาวศิวาภรณ์ ชูเพ็ง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๑

นางสาวเกศริน บูรณา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๒

นายศุภกร กำลังมาก
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๓

นางสาวรักษา ชาวมอญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๔

นายพงศกรณ์ พัฒน์ปาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๕

นายเจษฎาวุธ เส้งเซ้ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๖

นางสาวยอดธิดา อรทัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๗

นายคฑาวุธ แก้วประจุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๘

นางสาวสุชาดา แซ่แดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๕๙

นางสาวเกษร ใจโปร่ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘๒ / ๒๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๐
นายกรวิชญ์ เมืองด้วง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๑

นางสาวกนกพร นิลคง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๒

นางสาวพณัฐดา มาช่วย
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๓

นางสาววันวิสา สมลำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๔

นางสาวจันทร์จิรา พัฒน์ปาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๕

นายจิรพนธ์ เขียวกุ้ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๖

นายนพศักดิ

์

พรหมจิตต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๗
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองฤทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๘

นายเจนณรงค์ เมืองอินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๖๙

นายธนกฤต งามขำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๐
นายภูรินทร์ นวลมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๑

นายอภิวัฒน์ สุวรรณนุรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๒

นางสาวณัทฐาภรณ์ พัฒน์ปาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๓

นายสิทธิชัย วิลัยมาศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๔

นายธีรพงศ์ อำกำเนิด
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๕

เด็กชายชนวีร์ แสงรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๖

เด็กชายชยากร เกิดเกลียง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๗

เด็กชายณัฐวัตร บุตรทหาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๘

เด็กชายปุณมนัส เพ็ชรแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๗๙

นายยศกร ด้วงแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๐
เด็กชายศุภกร รอดหยู่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๑

เด็กชายศราวุท จันทรบุญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีสงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๓

เด็กหญิงจันทกานต์ เพชรเกลียง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ด้วงจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๕

เด็กหญิงพรนภา นวลศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๖

เด็กหญิงแพรวา ภาโสม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคขวัญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๘

เด็กหญิงมลตรา หนูสังข์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๘๙

เด็กหญิงวรฤทัย ช่วยทะนุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ วรรณดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๑

เด็กหญิงอาริญา มีสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๒

เด็กชายชนกันต์ เหมทานนท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๓

เด็กชายชินดนัย สุดสะอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๔

เด็กชายณัฏฐชัย ทองอ่อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘๓ / ๒๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๕

เด็กชายนพดล ไก่แก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ อินทสิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๗

เด็กชายอดิเทพ รุ่งเอียด
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๘

เด็กชายอรรถพล แท่นทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๘๙๙

เด็กหญิงปฑิตตา วิปุลากร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๐
นางสาวปนัดดา แซ่หลู่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๑
เด็กหญิงพิชชาพร ยศหมึก

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๒
เด็กหญิงพินันทา ถาวรกิจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๓
เด็กหญิงภาพิมล พรหมทองสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขำทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๕
เด็กหญิงวริศรา อินทมะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ นาคแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๗
เด็กหญิงศิริพร สิงห์คำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๘
เด็กหญิงสมัญญา จิวบุญชู

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ ชูพริก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๐
เด็กชายนันทพงศ์ ชูศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๑

เด็กชายศิรวัฒน์ สืบสาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๒

เด็กชายกมลเทพ ทองสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๓

เด็กหญิงเรวดี ศรีบรรจง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๔

เด็กหญิงเสาวรัตน์ หนูสังข์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

ไสนำแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๖

นายณัฐนัย บัวจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๗

นายกิจติพงษ์ รืนรู้สาน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๔๖๐/๙๙๑๘

นายจิระพัฒน์ เสือด้วง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

รับรองตามนี

้

(พระศรีปริยัติโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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