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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๖,๕๕๘ คน ขาดสอบ ๑,๕๓๗ คน คงสอบ ๕,๐๒๑ คน สอบได้ ๒,๑๒๐ คน สอบตก ๒,๙๐๑ คน (๔๒.๒๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ อรุณจิตต์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองแจ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายกรวีร์กานต์ ติยะพันธุ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงกฤติพร อบเชย

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายกฤตเมธ มนต์แก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายกฤษณพล มูณีวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพ็ชรโรจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกันตินันท์ บุญเรือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วถาวร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายกิตติคม ทิพวุฒิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๒
นายจักรพรรณ สัตถาพร

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา มิตรศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ยี

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายจิระวัฒน์ ชฎาการณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายจิรายุทธ เสนะจุติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายจิรนัฐ์ โปจุ้ย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายฉัตรเอก มีปลอด

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๑๙
นางสาวชลิดา ศรีใหม่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายชัยมงคล ถาวรสาร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงญาดา อมรการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ ตราสุวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิชาดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงณัฐชา อัมรินทร์รัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ไม้อ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา คชินทรโรจน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัฐยา นฤโสตร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ทรายขาว

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงตองริว

้

ไกรรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายธนชัย ประดิษฐ์พล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ ประดิษฐ์พล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายธรรมนิตย์ วัฒนาชยากูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทรมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงธิติพร ชำนาญศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงธีรารัตน์ ผลกลำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงนริศา อนุรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงนลินนิภา อร่าม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงนัตยามีญา อาสาเจ้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงบุญญานี ศักดิศิลป

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงประภัสสร ปรีชา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงฝากฝน ณ นุวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๓
นายพนม เยียดพล

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๔ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
วิมลทรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ชูสุทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงภัทรลดา แปนเหลือ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายภาสกร ภู่ปอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงมาริษา อรชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงรพีพร เกือชู

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงรัตนวดี เกือแก้ว

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชูวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงลักษิกา พิทักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงวรรณวิศา จัวนาน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงวสุนันท์ รอดศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงวันดี ชาลี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงวิมลรัตน์ นุชโยธา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงวีราภรณ์ โอฬาร์กิจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงศวิตา อุ่นไพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงศศิกานต์ กาญจน์เจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงศศิยาภรณ์ สันขาว

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงสาริณี คชพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายสิทธินนท์ กาญจนอารี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงสิรินยา โภคะสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงสิริยากร รวงกลาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ กำลังเกือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุพรรณษา รัตติพรหม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงอนิตยา รับไทรทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายอภิชัย ชัยวิจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงอภิญญา เทพช่วยสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงอรชา แก้วโสภาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงอรนภา บุตรโกบ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงอริศา ธุระวงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายอรุณ สมาฤกษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงเจนจิรา ดรฮี

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายเตชิต ภักดีพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายเทวราช สิงห์แก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงเบญจมาพร ปานทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงแพทองธาร พรหมเดชะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายไชยวัฒน์ ทัศนโกวิท

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงกมลชนก ง่านกัน

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงอรวรรณ การอำมร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงจันเพ็ชร์ ภารา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงพฤกษา สุวรรณโชติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๔
นางสาวกรรณิการ์ วัฒนสุนทร

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๕
นายกรวิชญ์ สร้อยสุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๖
นางสาวกัญญารัตน์ แววเพ็ชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๗
นายจิระศักดิ

์

ศรีรอด
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็ชร์ศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๘๙
นายชนาธิป รัตนนุพงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๐
นางสาวชลธิชา พานรอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๑
นายญาณวรุตม์ เคหาแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๒
นางสาวฑิฆัมพร เลิศสอนจิตต์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๓
นายณัฐดนัย คิดใจเดียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณคช

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๕
นายณัฐพล สมฤดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๖
นายณัฐภัทร เพชรทองนะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาวณัฐรุจา ทาทุม

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๘
นายณัฐวุฒิ แก้วโต

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๐๙๙
นางสาวดวงกมล นวลมังสอ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงดารารัตน์ เย็นทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวธณัฐชา จุลษร

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๒
นายธนธร เดชเดโช

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๓
นายธนธรณ์ ศรียาภัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงธนิศา ธรรมจง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงธัญญาพร ขุนราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวนพรัตน์ เกือแก้ว

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงนภัสสร ทะวาย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาวนภาพรรณ ปญจะโยธิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวนุชนาฏ มาลาเวช

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาวบุญมาศ นิจเนตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๑ นางสาวประกายกาญจน์

พรมพิลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๒

นายปริญญา คชินทรโรจน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๓

นางสาวปรียาภรณ์ จิตอุฬาร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๔

นายปรเมศวร์ เรืองเอียด

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๕

นางสาวปาณิศา สงปาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๖

นางสาวผการัตน์ พาหละ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๗

นางสาวพรปวีณ์ เสาวพรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๘

นางสาวพัชรี ราชวัตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๑๙

นายพันกร รัตนนุพงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๐
นายพีระพัฒน์ แซ่ล้อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงภัททิยาภรณ์

ทิวะสิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๒

นายภาณุพงศ์ รัสปะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๓

นายภานุวัฒน์ ยอดระบำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๔

นางสาวมลฤดี วรินทรเวช
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงมัตติกา แขกพงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๖

นางสาววนิดา จันทร์แก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๗

นางสาววรนุช อุบล
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๘

นายวรพัทธ์ อารีพร้อม
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๒๙

นางสาววลัยลักษณ์ นราพงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงวัลภา แสงอภัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๑

นางสาววิภาวดี จันทร์เมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๒

นายวุฒิโชค ตะวัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๓

นางสาวศศิวรา สวัสดิโกมล
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๔

นางสาวศิริลักษณ์ สุขวัน

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายศิริอนันต์ เพชรศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๖

นายศุภกร หัสคะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๗

นายศุภวัฐ ชัยเดช
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๘

นายสรวิชญ์ ทิพยุทธ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงสรสวรรค์ ชูแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายสิทธิพล บุญรอด

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๑

นางสาวสิริรัตน์ สุขสบาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๒

นางสาวสุกันยา นนท์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๓

นางสาวสุชาดา สุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๔

นางสาวสุดารัตน์ บุรีรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๕

นางสาวสุธาวดี ศรีน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๖

นางสาวสุนันทา พาหุบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงสุนิสา ทองรอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๘

นางสาวสุพัทรา สงวนแวว
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๔๙

นางสาวสุพันธ์รัตน์ อภัยพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงสุภัทรา พิศแลงาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๑

นายอาทิตย์ ตลึงจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๒

นางสาวกานต์มณี ศิรวรพันธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๓

นางสาวธนัชชา จันทรสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๔

นางสาวธนิตา อาจารีพิพัฒน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๕

นายภัคพงศ์ สุมงคล
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๖

นายนราธิป พันธ์เมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๗

นางสาวนันทนัช แก้วออด
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๘

นางสาววรรณวิศา กิจสว่างพงษ์กุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๕๙

นายวิชัยชาญ คุ้มภักดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๐
นางสาวศรัญญา ยอดลำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๑

นางสาวสุมิตรา คงศรีพุฒ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๒

นางสาวสุรางคณา บุญทองแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๓

นางสาวจันทร์จิรา กัณหวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๔

นางสาวนันจิรา สังวาลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๕

นางสาวพนิตสุภา มาศจด
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๖

นางสาวอัจจิมา สายวารี

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๗

นางสาวอาทิตยา กุหลาบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๘
นางสาวเบญจวรรณ หนูนิล

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๖๙

นางสาวเพลินทิตา อ่อนทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงกชกร ปล่องเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงจิรัชญา สมจิตต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายต้นนำ คงบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงธมนวรรณ สีหามาตย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายธราวุธ อินทร์พันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โอ่เอียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงนัยน์ปพร สอนจิตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงนิชานันท์ คงเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงนำทิพย์ สำเนาการ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงปนปนัทธ์ แสงวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายพรเทพ เกิดศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงภัทรภร ชูความดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ สินทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เจริญคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์ส่องแสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จิตราการ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ์ ทองประพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ คลองไชย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายไชยวัฒน์ สุขแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายกษิดิศ ศรีกิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงณัฐพร แซ่ลิม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ สิทธิสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายวิชยา ยิงบุรุษ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีนิจอิสลาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองแดง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายวัชรินทร์ ไชยนุรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายศาตร์ตรา ยกคง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายวรเวศ ขวันเข้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายศราวุธ ยุทธไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายสืบสกุล กัลปหา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ อ่อนเพชรคง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายกฤษณะ สังข์ประพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงขวัญแก้ว พราหมณ์นาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงจารุพรรณ์ ฉิมพาลี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายจิรวัฒน์ บัวจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงจีรนันท์ สากุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงจีรนันท์ หนูวัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงชนม์ศิกานต์ หนูหนัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชัชฎามณี สายสนิท

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนริศรา คณะหนู

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์ขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงปภาดา เกิดกัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีสุรางค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงพรรณพิษา วราภรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงพัชรพร อมรศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงฟาขวัญ อ่อนจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายภาณุ สังข์ประพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงรดามณี มาศจิตต์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตรีโรจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงศรินดา แปนเหลือ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงสายธาร ชุมภูนุช
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงสุชาดา โชจรูญเดช
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัตนภูมิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายเกรียงไกร บุญละออ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ไรทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงเมขลา เจียวก๊ก
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงเลลาณี ศรีพะเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายเอกรินทร์ สุคนธชาติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงโรสเรน ระวัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายจักรกฤษ ชูช่วย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายชาญชัย พงธิพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงดาลิตา นิยมจิตร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงวรัญญา บุญล้อม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายวริทธิธร

์

ทองสงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงศริญยา นวนมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงสุชาดา ดาวัลย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงหยกฟา กลินรส

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงอมิตา บุญเชิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงอริสรา เกิดประกาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงเกศนภา ศรีระบาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๑

นางสาวกุสุมา จันทร์รอด
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๒

นายจักรกฤษ ศรีทองสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๓

นางสาวจันทนี มูสิกธรรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๔

นางสาวจุฑามาศ วันจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๕

นางสาวญาตาวี หนูแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

เลขา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๗

นางสาวณัฐภัทร ยอดผกา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๘

นายทัศนัย โอขันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๔๙

นางสาวนัชชา สุคนธชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๐
นายบรรณวัชร หนูหนัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๑

นายปรัชญ์ จงภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๒

นายพัชรเมธ บรรทัด

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๓

นายภานุวัฒน์ นาคสี
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๔

นางสาวรัชนีกร แซ่เลียว
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๕

นางสาววริศรา บุญโอภาส
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๖

นางสาววิลาวัลย์ นิลอุบล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๗

นายวิวิชเญนทร์ ชูเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๘

นายวุฒิพงศ์ รักษาพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๕๙

นางสาวศศิวรรณ คงวัดใหม่
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๐
นายศุภกฤษ มานะจิตต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๑

นายสรวิชญ์ มากวุ่น
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๒

นางสาวสิริกรณ์ ทองไชย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๓

นางสาวสุจรรยา ถือแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๔

นางสาวสุชัญญา พงศ์เตรียง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๕

นางสาวสุธิดา อ่อนพร้อม
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๖

นางสาวสุปมา หนูทองแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๗

นางสาวสุภาวิตา รอดคง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๘

นายอดิศร สุดถือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๖๙

นางสาวอาทิตยา ลิขิตลักษณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๑

นายฐิติพันธุ์ มาศศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๒

นางสาวณัฐชยา สุวรรณโชติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๓

นางสาวดาวนภา สว่างวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาวดุสิตาวรรณ ทองสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๕

นางสาวทิตย์นิพร พงศ์จีน
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๖

นายธีระพัฒน์ ทองอำนวยสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๗

นางสาวนำฝน ช่วยขิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๘

นายพงศกร เพ็ชรรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๗๙

นางสาวพรทิพย์ คีรีอำรุง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๐
นางสาวพัชรี อักษรพาลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๑

นางสาวภัทราฎา จันทรวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๒

นางสาวยุพารัตน์ วรฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๓

นายวรวิช ดีเปนแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๔

นางสาววรัญญา หนูเกือ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๕

นายวิษณุ คงพารา
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๖

นางสาวศินีนาฏ รักษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๗

นางสาวศิโรรัตน์ บุษบา
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๘

นายอลงกต มานะจิตต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๘๙

นางสาวกนกวรรณ ขาวปลอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๐
นางสาวขนิษฐา ขุนทิพย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๑

นางสาวณัฐมล ถาพรพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๒

นายพงศ์ภัค บุตรปญญา

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๓

นายพงษ์พนา นุ่นแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๔

นางสาวพรพิมล คงชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๕

นางสาวอรวรรณ นาคแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๖

นางสาวฮาลียา สวัสดิภาพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๗

นางสาวเบญจมาศ ชลสงคราม

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๘

นางสาวเพ็ญนภา สีสะอาด
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายจิรทีปต์ พรรณทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงวรัทยา โอพันกาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงศกมลวรรณ สุขแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายสมพล ลาคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสายฝน เตระชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ พรหมจรรย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายอนาวิน มนพเช้า

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายอภินันท์ บุบผัน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงกาญจนา ตรึกตรอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงณัฐธิกา นารีพล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงณัฐพร รัตนอุบล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงดารารัตน์ สิงคุ้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงธนนันท์ ทุมรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่วยบุญชู
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายนันทฉัตร ไชยภักดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงพรทิพย์ คล้ายกรด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายภูริวัช พรหมสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงอังคณา เผือกทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา สักมาศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายอานนท์ คชายนต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงแทนณิซ่า ขาวเนียม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงไปรยา เพชรสุวรรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์เกียว

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงเกศกนก สงวนถ้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายเพ็ญเพชร สุขดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงคริมา ชูภู
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงนิศาชล ขาวนุ้ย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงพจนีย์ เพชรานนท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงพันธิตรา มาศสุวรรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายภานุพงศ์ สีเสียด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงสิญารัตน์ สุขพันธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุมาลี บุญธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายอนุชา รักขวัญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๒

นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยสุวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๓

นายธนาวุฒิ มูลสาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงนภัสสร แซ่เอียว

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายรัชนนท์ สงวนมิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๖

นางสาวศิริพร สบเหมาะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๗

นางสาวสายชล วิสารัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายอภิเดช คลิงเชือ

้ ้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงกนกพร เพชรสังข์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๐
นายสุธน ปานสังข์

๐๒/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๑

นายชยผจญ โสมจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๒

นายจิตกร ขีทอง

่

๐๒/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๓

นายทวีศุข ศิวาโมกข์
๐๒/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๔

นายจีรพงศ์ ชินวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๕

นายเฉลิมพล ภักดี
๐๒/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๖

นายสิทธิพร รอดจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๗

นายธีรนันท์ อนันตพันธุ์
๐๕/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๘

นายจตุพงษ์ ทนันชัย
๐๔/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๔๙

นายธงชัย บุญหรอ
๐๖/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๐
นายสมคิด คงหีต

๐๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๑

นายปรีติ วิเศษ
๐๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๒

นายสมชาย พรหมมินทร์
๐๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๓

นายสุชาติ เกลียงมณี

้

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๔

นายสุรัฐ คงแปน
๐๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๕

นายกิติพงษ์ เรืองรัก
๐๒/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๖

นายวัชรินทร์ ชูคง
๐๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายวัชรภณ ศรีเมือง
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ทองสองแก้ว ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงกนกรัชต์ เจษฎารมย์
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ศรีศักดา

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงกชกร ศรีคง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงกฤตชญา เขียวหวาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงกุลธิดา เพชรคง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงขวัญพิชชา ไชยมุติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงจตุรภัทร์ เรืองช่วย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ซ้วนลิม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงณัฐนรี ถือทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงณัฐริกา เพ็ชรสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณัฐวรา กาญจนหิรัญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีจุ้ย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงดาราวดี นำพ่วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงธนพร โปณะทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงธันยพร แก้วสุกแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงนภสร รัตนมณี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายบุษกร พูลเพรียบพร้อม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงปริณดา สุดภู่ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงปยะฉัตร วัฒนพงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชินวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงพิมชนก โอ่เรือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงพิยะดา เส่งเอียด
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงพิรตา เพ็ชรกูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงมุกดารัตน์ เกตุแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงรัตนาวดี เกิดทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายวรชิต องพิสิฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงวรีพร ทองเพ็ญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายศตวรรษ รอดพิรุณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทร์มี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงศศิชา แสงวิเชียร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

อุตชี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายสมชาย ส่งสีอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายสาธิต เพ็ชรสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงสิรดา แก้วปลายคลอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี กาญจนเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงสุนิษา พาชีรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงสุพรรษา อาทรกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงสุรางคนา บุญโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายอานนท์ ภูหวังดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงอโรชา ไชยเดช
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงเนตรนภา คงสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงเหนือฟา สงพุ่ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงโสรัจจะ ช่วยเหลือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๓
นางสาวกรรณิการ์ คงเมือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๔
นางสาวกัลยรัตน์ ทองสุข

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๕
นางสาวกาญจนา สังแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๖
นางสาวกิญารัตน์ ช่อผูก

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๗
นางสาวกุลนิษฐ์ พลายด้วง

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๘
นางสาวจิณัชญา ช่อผูก

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๐๙
นางสาวฉัตรมณี แปนเกลียง

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๖๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๐
นางสาวฐิติพร พุ่มแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๑

นายฐิติภูมิ ปรีชานนท์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๒

นางสาวฐิติมา แก้วเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หนูดาษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๔

นางสาวณัฐชา ไทรทองคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๕

นางสาวณัฐวดี จันทร์ขาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๖

นายทินกฤต บุญสุภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๗

นายธนกฤต เนินพรหม
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๘

นายธนวัฒน์ คนึง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๑๙

นางสาวธารทิพย์ กล้าอยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๐
นางสาวธารารัตน์ สิงห์สกุลรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๑

นางสาวนัฎชานา ทิพย์เศวต
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๒

นางสาวนันทนัช หวานนุรักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๓

นางสาวปรียาภรณ์ เจริญผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๔

นางสาวปยธิดา เถาว์ราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๕

นายปยวัฒน์ มาลาเวช
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๖

นางสาวปยะธิดา สิงหพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๗

นางสาวพนัชกร คงเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๘

นางสาวพลอยขวัญ ทองเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๒๙

นายพีรพัฒน์ พงศ์อภิรักษกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๐
นายภัคพงษ์ เลิศบัณฑิต

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๑

นางสาวมัณธณา แดงขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๒

นางสาวรัชฎาภรณ์ ชูเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๓

นางสาวรัฐวรรณ สิรินิตย์นารา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๔

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณเลิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๕

นางสาววชิรญา บุญพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๖

นางสาววชิราภรณ์ นาคมาศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๗

นางสาวศศิธร บุญพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๘

นางสาวศิรดา เพ็ชรงาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๓๙

นางสาวศิวพร จันทร์มี
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๐
นางสาวศุกรวรรณ วิบูลย์กาญจน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๑

นายศุภกร จันทรวรเชตต์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๒

นายศุภกร ชนะอักษร
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๓

นางสาวศุภรัตน์ ทองปาน
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๔

นายสรวิศ มณีพรหม
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๕

นายสหัสวรรษ จันทราทิพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๖

นางสาวสิริกร มานะจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังข์ประพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๘

นางสาวสุวรรณา อาทรกิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๔๙

นางสาวหทัยชนก คงแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๐
นายหฤษฎ์ ศรีสังข์ทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๑

นางสาวอทิติยา สุวรรณอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๒

นายอนพัทย์ บุษบก
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๓
นางสาวเกษราภรณ์ สุขใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๔

นางสาวจุฑามาศ คงศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๕

นางสาวฐนัทฌา ทีรัก

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๖

นางสาวฐิตินาฎ พรหมรัตนพงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๗

นางสาวณิชาภา อาจศิลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๘

นางสาวนลพรรณ พรหมรัตนพงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๕๙

นางสาวนุชนาฏ ขรัวทองเขียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๐
นางสาวปวีณา บุญยิน

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๑

นางสาวภัครมัย บำรุงศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๒

นางสาวรวิภา แดงขาว
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๓

นางสาววรรณฤดี คงช่วย
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๔

นางสาวสภัทร์พร เหมทานนท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๕

นางสาวสิริกานต์ดา พจน์จำเนียร
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๖

นางสาวอนัทดา จันทร์มณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๗

นางสาวอุทุมพร เขียวเหลือ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๘

นางสาวเบญจพร พุ่มพวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเขมวงศาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายอธิการ มีแก้ว
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายฉัตรชัย ชีวธรรม

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายกานต์ หนูเขียว
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายภูริณัฐ ศิริพันธ์
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์มี
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายอรรถพล ขาวช่วย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๕

นางสาวพาทินธิดา พยัคฆ์สิงห์
๑๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๖

นางสาวเลิศนภา ลักษณา
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๗

นางสาวธันยพร ช่อผูก
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๘

นางสาวฐิติกานต์ ทองสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงสิริกร เกตุแก้ว ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๖๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา ปานสังข์ ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงกัญจนา ฉายารักษ์
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา พริกคง
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงวรรษมณ ศิริวัฒน์
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงนพมาศ เสือทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงวิกาวรรณ ดวงเล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงธันยพร บางเมือง
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงสุวิสา สาระมาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิยก
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายธนายุต จันทร์สุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายธีรดนย์ คงหยู

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแรด วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงพัทราภรณ์ บัวบาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุดคง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงวรรษมน ยงเยืองคง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงศิวปรียา ศรีวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายศิวัช แขกเทพ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา สอนเชียง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงกนกพร สายบัวทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายธวัชชัย บางเมือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายศักรินทร์ สุวรรณพงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี ชูโสด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงกมลชนก คงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายจักรนรินทร์ รักษ์ทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายฉัตรชัย แก้วเชิด

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายณัฐทนันท์ แก้ววิเศษ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขนุช

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ไสยเกตุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายธนกฤต พลายทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงธัญญาเรศ มากดำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายธันวา พูลช่วย

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายนนทวัฒน์ สุขแจ่ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายประสงค์ หมกทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายยศกฤต พลายทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายศุภชัย ทวีชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปานถนอม
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ แปนเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงอังคณา เกตุโรจน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงเกริดา นวลเกิด
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงโสรญา แก้วไชเถร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายธนพนธ์ ดวงจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๑

นายภูวเนตร สุขนุช
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระ วัดท่าพญา  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เอ้งฉ้วน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงปยนุช สุทธิทองแท้
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา รอดมันคง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เกิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายชาคริต พัชรินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงประภัทสร จันทร์ศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงปรียาพร เรืองฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงพลอยชมพู ซิวเซ่ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงเกสรา เขียวหวาน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงจิระนุช ปนผล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงมนต์นภา สมประสงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายวิชยุตม์ มีคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงสุนิษา ติดทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงปริมประภา บุญเกิด

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อุตสากิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอยกัน วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงธัญวรรณ ดวงเพ็ชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงกาญจนา สกุณา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงพรธีรา บรรยง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายสิทธิพร นุ่นคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา ปานสุวรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายมูฮำมัดอัมรี ดือราแม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม วัดหอยกัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงอรษา สุจเสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายชินาธิป ห่อทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายพรชัย นาคแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงพิยดา ไชยทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงจันจิรา หนูนวล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงจันทิมา กะลาสี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงชไมพร ถนอมนวล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงไพลิน ทองประสูติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงเกวลิน สีลินลี

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๔

นางสาวกนกพรรณ สุขศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๕

นางสาวกมลชนก เกิดศรีเหล็ก
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๖

นางสาวคุณพัชร์ ใชยัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๗

นางสาวณัฎฐากรณ์ ขวัญมิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๘

นางสาวธัญญารัตน์ ขวัญทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๕๙

นางสาวรัตสนีย์ จุลเกลียง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๐
นางสาววสิตา ทองส่งโสม

๐๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๑

นางสาววีรญา พังแพร่
๐๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๒

นางสาวสุภาวดี เพ็ชรด้วง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๓

นางสาวอรนภา เพียรดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๔

นางสาวอรัญญานี สิทธิสาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๕

นางสาวอารียา กระบิล

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๖

นางสาวอินทิรา ข้องจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๗

นางสาวอินทิรา หลุมเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๘

นางสาวจีรนันท์ เกิดไกร
๐๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๖๙
นางสาวธัญญลักษณ์ คงดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๐
นางสาวนิศารัตน์ ศรีจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๑

นายภูริทัต มีแสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๒

นางสาวรัตนวลี ชาตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๓

นางสาววรรณนิสา ฝนไฝ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๔

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๕

นางสาวอริศรา อินทรสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๖

นางสาวอัญชลี บางเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๗

นางสาวกัญญารัตน์ จู้พันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงกัลยา มาศพิทักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงกุลณัฐ มาศพิทักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงคีตภัทร ไมรตรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นุ่นเศษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สืบสาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงพัชรี วัฒนานุรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงพัณณิตา เพชรมณี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงภควดี หลีประเสริฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงภัทรกัณย์ ผุดวัฒน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายวีรภัทร สงเทพ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงศุภวรรณ คูณขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงอริสรา จงดู

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงเรศรินทร์ คงปน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ พรหมมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา เกตุแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายกวิน ศรีพุทธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรินทรเวช
๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชูรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายฉกาจ ชุมเปย
๒๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เปรมมุณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงฐิติชญา เชือจีน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงฐิติมา สุขทองดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐพล ชูเมฆ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงณัฐวดี หนูปล้อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายธีระวุฒิ คงเซ็น

๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายนันทวัตร พุ่มศรีชาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชนะภัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายพงศธร ชูช่วย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ด้วงแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายศรายุทธ บุญชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายศิวะ มะสุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายสรวิศ ขวัญคีรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วมีศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงสิราวรรณ สุวรรณปาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายอธิพัฒน์ สุขศาลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายอนุชา สายน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงอภิชญา เพ็งจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงอภิสรา ศรีพรหม
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายอริญชย์ วังวีระกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงเกวลิน เรืองรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๑๙

นางสาวกชกร ปลอดกรรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๐
นางสาวกมลวรรณ บุญทองสังข์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๑

นางสาวกรรณิการ์ แสงวิเชียร
๑๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๒

นางสาวขวัญตะวัน จารณะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๓

นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงพรหม
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๔

นายชินพัฒน์ รอดพันธ์ชู
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๕

นางสาวชุติกาญจน์ วงเขน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๖

นายณัฐกิตติ

์

คงเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายธนาธิป รัตนพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงนันทวรรณ บุญเอียด

๒๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงปยดา ศรทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๐
นางสาวพัชรพร ชำนาญกิจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๑

นางสาวพิมพ์ชนก เติมทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๒

นางสาวภาษิตา โกธา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๓

นายศรายุทธิ

์

ศรทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงศิริธัญญา เปรมสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๕

นางสาวศุภสุดา ทองคลอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ สุวรรณปาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๗

นายสหชัย ชูช่วย

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๘

นายสิรวิชญ์ นวลศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๓๙

นางสาวสุกัญญา เทพเรือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๐
นางสาวสุกัญญา เส้งสุก

๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๑

นางสาวสุธาทิพย์ ปานทน
๑๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

เยาวะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายอธิวัฒน์ คงเจาะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๔

นางสาวอัจราภรณ์ สุทธิภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๕

นางสาวเนติกา คุ้มไพรันต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงโศภิษฐา ปองกัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๗

นางสาวปรีดาภรณ์ มุกดาห์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๘

นางสาวพรนภัส ศรีชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๔๙

นางสาววิภาวี ยอดแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๐
นางสาวสหัสวดี สืบสาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๑

นางสาวสิริยากร บุญจริง
๐๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๒

นางสาวสุพรรษา ดำพัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๓

นางสาวอธิยาพร ศรีฟา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๔

นางสาวอาทิตยา ชุมมะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๕

นางสาวกมลชนก ขุนฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๖ นางสาวกาญจนาภรณ์
เขตนิมิตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๗

นายจักรณรงค์ สงพัฒน์แก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๘

นายฐาปนา สุขสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๕๙

นางสาวทิพย์เกสร รวมพงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๐
นางสาวเจนจิรา เกตุแดง

๑๘/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ พรหมวิหาร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพมงคล วัดเทพมงคล  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงดวงกมล รอดหยู่
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงอมราพร ม่วงพุ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงอรัญญา คงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงสุรัมภา บุญแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายกิตติกร พลเพชร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงรัตติกานต์ เมืองประทับ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายสหรัฐ สังข์สุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๖๙

นางสาวนภสร หมืนราษฎร์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๐
นายนัฐพงศ์ จันทร์ทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๑

นางสาวพรพิมล มณีโชติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๒

นางสาววนิดา อุปการจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นาคแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงชลดา กลีบแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงณัฐธิญา พัฒน์สมุทร
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๖

นายสิทธิกร จันทร์แจ่มศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี จิตจำนงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงสุวิมล หมืนห่อ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงสโรชา ปกษาสังข์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ อินทร์จันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงอัปสร เพชรหนู
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๒

นางสาวแสงจันทร์ รัตนกระจ่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงชญานิศ ลีละผล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายศรายุทธ ณ สุวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงสุนิษา แปนสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายคลอง วัดราษฎร์ประดิษฐ์  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ วิมล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงทยิดา ทรงศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงปาลิดา ทองรักจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงลีเบคก้า เกรย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงสิริกานต์ โรจน์มี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายอนุรักษ์ แสงเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงกัญญา เจริญรูป

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๔

นายศักรินทร์ คชฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๕

นางสาวศุพัชตรี ตู้ปยกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๖

นางสาวณัฐกานต์ งิวใหญ่

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๗

นางสาวพรนิภา รักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๘

นายรัฐศาสตร์ จำเริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๖๙๙

นางสาววัลลภา จรมิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวศุภกร ศรีสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวโสรยา ศิริวัฒน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงกรรณิกา ทับบุญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงกฤติยาณี ทองคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงปญชาน์ ทองเลียมนาค

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงภัชราพร ดำดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายศราวุธ นุ่นช่วย

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงสิรินทรา ณ สมบัติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงหทัยภัทร สุทาวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงอังคนาพร ราชพิบูลย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงอาริตา จันตราชู

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชูยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๒

นางสาวรมิตา พัดอยู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน

วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงกนกกร กามูณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ ธานีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงกมลชนก เทพนุรักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงกมลณธรณ์ ภูมิประโคน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาพนัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา พลภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงจิรัศยา จะรา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาญบำรุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงณัฐชยา อุบลสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงทิพสุวรรณ จิตตารมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงธนวรรณ ทองด้วง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงธวัลกร มลศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงนันฐกานต์ พิทักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายนิรุทร์ เกศณรายณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงบุษกร เดชารัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงประภัสสรณ์ ศรีพุฒ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายปวรุตม์ ชัยภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงพรลภัส ศรีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงพิชดา หวานชืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เต่ามี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงรุจิตา ศรีมณี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา คะเณย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายวงศธร หนูคล้าย
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ หนอนไม้
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงวิสสุตา รอดรู้
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รักษายศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พลพิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายสงวนศักดิ

์

สมทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายอมรเทพ ธรฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงอรปรียา ชาญพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงอิงตะวัน พลพิชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงกรกมล เสนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงชัญญานุช บำเพ็ญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงชุติวรรณ คะเชนทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงฐิติภากรณ์ บำรุงพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงนันธิดา นาคีเภท
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงนาตยา แวววรรณจิตร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงพรธิดา แจ้งขาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงมนทกานต์ กลับใจได้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๓

นางสาวณัฐยา เพ็งสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๔

นางสาวหนึงฤทัย

่

พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๕

นายจีระศักดิ

์

วงศ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายกฤษดา เสริมสิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ จุลบุญญาสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ ธรรมโชติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ มหาชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายญาณพัฒน์ ดำมี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เผือกผ่อง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายณัฐพล สุขศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายณัฐพัฒน์ แซ่ภู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสียงใหญ่
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมเชือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายตนุภัทร สีหอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงทัศนีย์ จะกอ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายธนัชชา ใจห้าว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายนฤเบศ หนูหว้า
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายนันทเดช ทรัพย์มี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายผจงศักดิ

์

มีกว้าน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ใจดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สมเก่า
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงรุจิรา ดำมี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงจริยา สุขมณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายจารุกิตติ

์

ณัฐนิติโรจน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงจินตพร หมุดหมัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงชยุดา บุญเหลือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายธัชนนท์ พระสงฆ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงนิชกานต์ ผูกพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายพิชญะ อินทร์สุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายพิพัฒน์ ทิพย์มงคล
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ฉิมลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายพีรภัทร นาคเมือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงมาฐิฌา ดวงมุสิก
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๖

นางสาวรามาวดี วงศ์บุญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายอนุพงศ์ ช่างหนัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงอริสา ศิริสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงเกตุกนก มากชุม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงเอมมิการ์ พรหมแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงแพรวดี นวลจริง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๓

นางสาวกุลเกตุ ชมกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายคีตภัทร์ แก้วประจุ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สานิการ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๖

นางสาวชลธิชา ไชยภักดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายชัยอนันต์ บัวชุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๘

นายณัฐนนท์ ตรึกตรอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายทยากร ลำเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายทิชานนท์ ชูสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธีรภัทร์ เดชแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๒
นายนรากร ช่วยทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงปยมาศ ว่องกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๔
นายภาณุพงศ์ วิพลชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๕
นางสาวระพีพร สมศิริ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๖
นางสาววาสนา ช่วยสถิตย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๘
นายอนาวิล ชามทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงอัญชลี ศรีสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๐
นายอัษฎาวุธ เพ็งเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๑

นายณัฐพล สังข์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๒

นางสาวนวรัตน์ เพชรเศรษฐ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๓

นางสาววีรญา งามสวน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๔

นางสาวชณัดฎา หลักชุม
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๕

นายณัฐนนท์ วงศ์สกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๖

นายณัฐวุฒิ ขาวเขียว
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๗

นายทนงศักดิ

์

ดวงมุสิก
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๘

นายธนากฤษณ์ บุญคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๑๙

นายธีรพงศ์ รัจรัญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๐
นายอานนท์ สิงห์ลพ

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๑

นายภานุพงศ์ ศรีสุขใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๒

นางสาวสุนันทา ภานุมาศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๓

นายสุริยา จันทร์ศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๔

นางนิติภรณ์ ทองอยู่
๒๘/๕/๒๕๑๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๕

นางรพีพรรณ จิตเขม้น
๑๘/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๖

นางสุนันทา ชัยฤกษ์ ๕/๖/๒๕๑๙ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๗

นางพัชรี เหย้าสุวรรณ
๒๙/๘/๒๕๑๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๘

นางสุชาดา กลินสุวรรณ์

่

๑/๗/๒๕๒๖ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ์ ทองเอียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงจุฑานันท์ งามโฉม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงศิริพร รอดแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงสิริจรรยา บริสุทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงสิริพัฒน์ พรหมเศษ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ กิมเส้ง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงอัญชลีกร กลินพยอม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ จารุนัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงวลัยรัตน์ เรืองรอง
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์แก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงกนิษฐา พรหมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วาทีรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงกมลวรรณ โจมฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ คงเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา ขาวมาก
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงจันทราภรณ์ ทองชล

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงจันทิมา เมืองรอด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงจิรานันท์ พัดวี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงจีรภัทร สมศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงชนกนันท์ สุพรรณพงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แซ่เฮียบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงณัฐชยา ไตรระเบียบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงทิพย์ราตรี ด้วงยิม

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงทิพวัลย์ เจริญคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายธนภัทร ขจรจิรธนิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายธีระภัทร หนูแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายนนทชัย จันทร์หยู
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายนราธรณ์ ขำขุน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เสวกวัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ สังข์เฉย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงพนิดา หวังสวาสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงพรรณภัทร พรรณรังษี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่ด่าน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงพัชรโสภี บุญสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงพิชญาภา จันทรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงพีชนิกา ใจปลืม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงฟามิกา ศิริสุนทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงภคิณีย์ คงเส้ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๗ เด็กหญิงภัทรศราภรณ์
สนธิเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีพิพัฒน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงภารดี ห่อหุ้ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงภูริชญา สุดใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายภูริณัฐ หนูนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายมงคล รอดแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงมณธิรา แก้วมรกต
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงรัตติยา บุญชูศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงวรดา เนียมสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายวรปรัชญ์ ทุมรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายวิษณุ ธาลวัลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงศิราณี เพชรเพ็ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพชรทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายสรวิศ ทารัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ นวลเอียด
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงอนงคภัส พรหมเดช
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริสุนทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงอรสา นวลศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงอริษา ปานหอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงอาภาภัทร บุญเชิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงเกสรา สามสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๘๙ เด็กหญิงเบญญลักษณ์
ทิพจรุง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงโศภิษฐา เพ็ชรชนะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายปกรณ์ชัย ทวีเมือง ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงชลิตา สามสุวรรณ
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงจริยา พรหมทอง
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายดำรงศิลป กาญจนะ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ ขุนไชยการ
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไหมอ่อน ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงปทมภรณ์ ขุนเพ็ชร
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงนิรนุช สุพรรณพงศ์
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงธัญรุดา นวลศรี ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖ / ๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายอริยธัช พูลพิพัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงกันทิมา ดวงมณี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสนาพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงธมลวรรณ จันจำปา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงนภาพร แดงซิว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงนิรมล เซ่งเส้ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงปนมณี เกิดสุวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงพรรณภษา หนูน้อย

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงภัทราวรรณ รัตนรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงศิริขวัญ ดำคุ้ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงเกศกนก ชูนวลศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายพนมกร เลขะผล
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๒

นางสาวผกามาศ ขาวมาก
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๓

นางสาวรจนา พวงแมลง
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๔

นายสุทธินันทน์ สุวรรณทา
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๕

นางสาวหิรัญญา สมภูเวช
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๖

นางสาววราภรณ์ รัจรัญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๗

นางสาวอรทัย ทิพจรุง
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงมาติกา ดารากัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงศศิภรณ์ แสนภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงกชกร ศรีสว่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ หมืนแก้ว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เหลือมแก้ว

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๔ เด็กหญิงกรรสดาภรณ์
พรหมแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงขวัญชนก กุฏทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงชนม์นิภา บัวแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ตุเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงณัฐนรี ศรีธรรมศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี บริบูรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงนภัสรา หนูนุ่น

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายนรินทร์ธร ดีแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงปริณดา เงินถาวร
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายภัทรพล จันทร์กลับ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทพรอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงมนฤดี แสนภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงมัณฑนา ใจห้าว
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงรวิพร แก้วสังข์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงรัตนพร แย้มพรหม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงรัตนาวลี ใจห้าว
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงลักขณพร เกลียงขำ

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงวนัชพร วิชัยกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายวรท จงไกรจักร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงวรัทยา รามศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรบูรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงวิภาดา เพชรเพ็ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายศราวุธ จินดำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงศศิวิภา แถมแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

พรหมคีรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงศิริกานต์ จิตเขม้น

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงศิรินันท์ คงปราณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงศิริพัฒน์ ศรีรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์อุไร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงศุภกานต์ โจมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายศุภชัย ยิงยงค์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงสุภิสรา เสียงเพราะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงสิริพร แสนภักดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงสุธาสินี ชืนชม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงอติมา เมืองทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอนงค์นาถ เทพเพ็ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ โยธารักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ สมเขาใหญ่
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงอรพินท์ แก้วแสวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงอังคณา จิตสามารถ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงอัญชิสา สืบกระพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงอิสณี ใจรักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงเขมรินทร์ ดวงจิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงเขมวรรณ วรรณะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ร่างสง่า

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงสุชานาฎ คงเพชร

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงทิพฤกษตา นวนมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงชยาภา แก้วสุข
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แสนทอง
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงมัณฑนา มูสิกัณฑ์ ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เลิศลัพ
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คลิงคล้าย

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เสือแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

กลีบบัว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงกัญชนิตา ใจกว้าง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงกิงกานต์

่

ทองมีขวัญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายจักรพันธ์ สังข์น้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อ่อนหวาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๓

นางสาวปทมพร เพชรนุ้ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายปุริศ พืชพันธุ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงผกามาศ แก้วสีขาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขำพร้อม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงอรุณี ดีดวง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา พรหมดวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญนิธิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๐
นางสาววีลดา กล่อมเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๑

นางสาวขวัญนภา ไชยชนะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๒

นายจักรินทร์ บุญประสิทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๓

นายสรศักดิ

์

อาจหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๔

นางสาวนันทนิตย์ วิทยธาดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๕

นายภูรินทร์ หมันเพียร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๖

นางสาวเวนุกา บัวแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงกชกร ทองคำแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงกชพร ศรีมาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายกนกเทพ จันทร์สิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงกรกนก เกือสังข์

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายกรวิชญ์ สโมสร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายกฤตภาส จันทร์สว่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายกวินต์ พลายด้วง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายกษิดิศ เมืองทองอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๙ / ๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงกัญญณัฐ สวาท

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปานเกล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายกันตพงษ์ ปานแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายกันตวิชญ์ หมืนจร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงกัลยดา สุขขนาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายกาญจน์วิชญ์ วุฒิกุลสิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงกิตติยา ภิรมรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายกิติภูมิ คงพรหม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงกิติมา สมัยสงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงกุลภา ฉิมเกือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายขัตติยะ คงสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายคงเดช มณีโชติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายคมชิต เจยาคม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายคมสัน แสงฉวี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายครรชิต จันทร์ปล้อง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายคฤหัสถ์ ชูโฉม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงคีติกา ยอดขวัญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายคีรภัทร ชูสังข์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายจตุพร หนูช่วย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายจักริน สงทิพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงจิดาภา สว่างฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงจิรฐา พรหมด้วง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ กลินพงษ์

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายจิรายุทธ เส้งนุ้ย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

สุขสงวน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงจุฑาวลี กลับแปน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงชนัญธิดา ทองพลัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงชนัญธิดา พิเคราะห์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงชนิกา ดวงจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายชาลี ชูสังข์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ หนูทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงชุติมา จันทร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายญาณภัทร หมืนจร

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายฐิตินันท์ คงไสยะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงฐิติพร รอดสอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๐ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายฐิติวัสส์ วิชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญศรีโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายณปกร สุขศรีเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงณภัทรสรณ์ ชูเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงณหทัย ฮวบดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงณัชพร นาคปลัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงณัฐกมล ชัยฉิม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงณัฐนรี ชูพร้อม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงณัฐนันทน์ ชูเมคา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายณัฐพงค์ ทองเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วาจาสุจริต

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงณัฐพรรวษา สุขกรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายณัฐพล ฉิมประสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายณัฐภัทร ชีวัยยะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ พรมสัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายณัฐวัตร เจือบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงณิชกมล หนูเล็ก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายดนัย ศิลปรัศมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายดำรงค์ชัย แปนพุ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ชายเขียวบุญวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายทัตเทพ ประชารักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายทัศน์ไท ทองหนู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายธนกฤต ขาวเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายธนนท์ คำนวณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายธนพนธ์ สุคนธ์พันธุ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ แสงแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงธนารัตน์ ทองเกือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองประดิษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงนริญญา นุ่นมัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายนวเชษฐ์ อักษรภักดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนัชชา เขียวเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ รักแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายนิติกร โลกภิบาล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายนิติภูมิ ยอดศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๑ / ๖๒

้
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นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายนิธิ คลังจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงนำเพชร ฤทธิชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงปณิตตรา ฉิมช่วย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงปอลวรรณ ธรรมเนียม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงปาณิศา สุวรรณา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายปฎก พลเตชา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงปุณณมา ฉิมเกือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงปุณลวีย์ จันหุนี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายพงศกร หนูประสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงพรธิรา ดำสงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงพรพรรณ พุทธา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงพรินทร์ กลับศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงพรไพลิน เกือกูล

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายพลวัฒน์ รัตนพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายพสธร ฤทธิมนตรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงพัชรดา สุขนิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงพิมพกา เพชรสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงภัทราพร ทองเทพ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงภัสรา พูนแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายภูริพัฒน์ พุทธสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายภูวดล สินภิรมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงมนัชญา สังข์ทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายมานิตย์ จันทร์เสถียร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายรชต เรียนสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงรวิภาส มูสิกะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงรัชฎา หนูรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงรัชฎาภา พรหมเคลือน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายราชวัติ สามแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เพชรเศรษฐ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงวณิชชา หนูช่วย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงวนิดา จันทร์ศรีทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๖ เด็กหญิงวรรณชณภรณ์
แพงดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงวรรณนิศา บุญสุวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงวริศรา คงนุ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงวริษฐา คงแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๒ / ๖๒

้
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นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงวริษฐิตา แซ่ซู้
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เมืองรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล ปลอดใจดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เห้ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายศุภกฤต วรรณแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายสราวุธ ศรีเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายสิงหราช เกิดวัน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายสิทธิกร คงไพฑูรย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ หนูเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายสุชยา เหมทานนท์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ขาวล้วน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ แท่นทิพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายสุทธิภัทร มีเสน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงสุธิชาดา กาญจนวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุพิชญา อันมี

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี คชวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองกลับ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายอยวัต วัฒนานุรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงอรนุช ษรเดช
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงอังคณา บุญแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายอัจฉริยเทพ พานชาตรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงอัยรินทร์ พูลตะโหนด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงอัยเรศ พูลตะโหนด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายอัษฎายุธ แก้วเหลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงอุมาพร ทองรักจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายเขมทัต พูลขาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา ทองจันทร์แก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ฌา

บางขะกูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงเหมรินทร์ เทียงธรรม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงเอมอัชฌา ไชยรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายแทนไท ปานเกล้า
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๓ / ๖๒
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นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงแพรพิไล ผลบุญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงกนกพร ชินศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงกมลนิตย์ เกิดแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงกรรณิกา ยังฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงกรองกาญจน์

จันทร์นิยม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายกฤษฏิ

์

ถาวร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายกษิด์เดช สุวรรณศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงกัลยกร แก้วบัวสังข์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงกัลยาณิน มาคำผุย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงกุลปริยา มุกสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายคฑาวุฒิ ยศขุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายคฑาวุธ แปนแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายคมสัน บุญเพ็ชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายจันทณัฎฐ์ พลเกษตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงจินดาพร ทองมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายจิรภัทร รอดบัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงจิรภิญญา มะสุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงจิระนันท์ ษรภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ชุมคง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงชนกภรณ์ สมแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงชนจันทร์ หวังดำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายชรัตน์ จันทร์ปาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายชลันธร ขันธจีระวัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงชัชชญา ทองสงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายชัยชนะ แสนเฉย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายชัยภัทร หวังแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายชานนท์ รอดพิบัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงญาณภัทร ฤทธิชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงญาณิษา ทองหนู
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายฐปนยศ เพชรนิล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงณัฐชยา เอียดแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงณัฐชา คงปาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงณัฐชา ชูเอียด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ภูมิสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา นาวารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๔ / ๖๒
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นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายณัฐนันท์ บัวขาว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายณัฐพล ชุมเมืองจีน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายณัฐภูมิ โสภาพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายณัฐวัชร สุทธิรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สงสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไหมชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงณัฐศิวณี หงษ์มณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายดลนภัส หนูเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายถิรพุทธิ

์

มณีโชติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงทัศวรรณ ทองเคร็ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายทัศษ์ดนัย รักเสมอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๒
เด็กหญิงทิพย์ณรินทร์

บัวเกตุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๓
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ แก้วสองศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายธนกร มูสิกะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายธนกฤต ล่องลอย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายธนกฤต ไชยชำนาญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายธนพล ชูสังข์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายธนพล ทองนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายธนภัทร หมุนคง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายธนภัทร แก้วทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ เกลียงแก้ว

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายธนวัต ช่วยคง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงธนัชชา แทนดวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงธนัชญา จันทร์แก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายธนากร วุฒิวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มณีนิล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายธัญเทพ สงแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายธันวา นกแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายธีรภัทร เอียดเพ็ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายนนทกานต์ เดิมนุ่น
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายนพดล ขุนรอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงนภัสกร สงแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงนภัสภรณ์ อ่อนแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๕ / ๖๒
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นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายนราธิป กราพงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายนฤพนธ์ แสงงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงนฤมล ไชยพลบาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงนัทธมน จงไกรจักร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงนันทพร เพ็ชรชนะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงนารากร แก้วแกมทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายนิธิภัทร พูนแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงบุญสิตา เพชรประพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายบูรพา ขวัญแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา วุฒิวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายปรเมษฐ์ ละอองภักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายปวริศ รัตนคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงปานชีวา ชูชนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ ปลอดดำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงปยธิดา คงสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายพงศกร เพ็ญนิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายพงศกร ใหสุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายพงศ์พสิษฐ์ ทองพลัด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายพงษ์ศิริ เพชรคลองตาล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายพรเทพ รวมธรรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายพลสิทธิ

์

เพ็งเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงพลอยไพร มูสิกะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภิรมรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายพัฒนา อนุโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายพันพิพัฒน์ อักษรสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายพาคร ศิริรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๑
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ พิทักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ จันทมาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ สงชู
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วพิทักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายพีรวิชญ์ บุญฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายภคพล ทวีผล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายภรัณยู บัวจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ แบลมพีด

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายภูมิทัศน์ ทองบุญชู
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๖ / ๖๒

้
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นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายภูมิบดินทร์ ทวยเดช
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ถาวร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายภูมิสิษฐ์ สมพิกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ครโสภา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายภูวสิญณ์ ศรีสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายยงยุทธ รักจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายยศกร ปานกำเหนิด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายยศพล หมุนคง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงยสุตมา ชีวัยยะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายรฏฐพงศ์ จันทร์ขุน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงรักณิษา อนุชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายรัชนันท์ คำนวณศิลป
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงรุจิรา บุญหนัก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายรุ่งตะวัน จันทร์นวล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ฉิมประสิทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายฤชุวิญญ์ ยังช่วย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงลลิตวดี ประจัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายวทัญู จันทร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายวรวิทย์ ธีระกุลพิศุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายวรวุฒิ เทพรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายวัชรวิทย์ คงทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงวาริศา เสนแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายวิชัยโชค หนูนารถ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ด้วงกลำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายวุฒิศัลย์ กำแพงเพชร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายศรัณยู หนูทองแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไชยยัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายศิวกร เย็นแม้น
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงศุภกานต์ พลไชย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายศุภชัย จันทร์ศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายสมมาส เพิมผล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายสรวิศ ษรเดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ หนูสุย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงสลิลา พรหมสมบัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายสหรัฐ แจ้งจุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๗ / ๖๒
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นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงสิตานันท์ นพรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายสิทธิรัฐ ผดุงรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายสิทธิเดช ทองบุญชู
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายสิทธิโชค ปนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายสิรวิชญ์ สายนำทิพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา พุ่มแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายสุธิมนต์ บัวทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงสุนิษา ชุมแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายสุพศิน ตรีเพ็ชร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงสไบทิพย์ ทองสังข์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายหฤกฤษณ์ พิเคราะห์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายอธิกรณ์ พิทักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายอนพัทย์ พูลนวล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายอนิรุทธ์ นวลแสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายอนุสรร สุขแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปราณรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงอรนิดา คงศิรินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงอัครนาฎ บุญแก้วทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายอัษฎาวุธ มูลวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงอาคิรา ล่องลอย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงอาทิตญา ทองเสน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงอาทิตญา เกิดศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายอินทนนท์ ชูถนอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงอินทิรา พลเกษตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายอเนชา รัตนโสภณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๐ เด็กชายอเลกซานเดอร์
เว้นสท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายเกริกชัย หนูเขียว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มณีรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายเดชพนต์ พานชาตรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา ประไพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงเปมิกา แซ่ลี

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงเพ็ญตระการ

ทองเสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายเมฆวัฒน์ เงินศรีทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หนูรอด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายเอกชัย สงแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๘ / ๖๒
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นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงแพรวไพลิน อินทรอักษร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงโศภณัฐ อุดมพรสุขสันต์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงโสภิดา แสนวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงไปรยา ภู่สกุลสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะอวด วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงพันธมน กิงถา

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฐริกา อุ่นสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงธัญวรรณ เกษรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงนฤมล เรืองอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงพัชสุดา แดงพรหม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงรัตติกาล จันทนนท์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พรหมพฤกษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงวิภาดา วิเชียรสรรค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๓

นางสาวจรรจิรา มีสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๔

นายธีรภาพ ทองเทพ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๕

นายนิธิศพล พรหมพิทักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๖

นางสาวบุญทิรา กันภัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๗

นางสาวบูรณา รักหอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๘

นายภัทรพงค์ วงค์สวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๓๙

นางสาวสายทอง ไทรทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๐

นางสาวสุเนตตา บุญรอด
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๑

นายอภิวัฒน์ เพชรแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๒

นางสาวอันดา ประทุมสุวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๓

นางสาวเกียรติสิณี แซ่เตียว

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๔

นางสาวเสาวณีย์ นาบ้าน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๕

นางสาวจันทกานต์ สังข์แก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๖

นางสาวจุฑามาศ ทองแจ้ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๗

นางสาวจุฑารัตน์ สงเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๘

นางสาวชุลีพร มากมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๔๙

นางสาวณัฐกานต์ เงินทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๐

นางสาวดวงนภา จันทร์ส่งแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๑

นางสาวธิดา ดวงแปน
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๒

นางสาวนวรัตน์ ดำเดช
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๓

นางสาวปรารถนา อรชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๔

นางสาวปาริชาต พรหมทองแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๙ / ๖๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๕

นางสาวรัตนวลี กลางบน
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๖

นางสาววรางคณา ชูเกิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๗

นางสาววาสนา สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๘

นางสาวสุจิตรา ทรัพย์มาก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๕๙

นางสาวสุริยาพร คาบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๐

นางสาวอุบลวรรณ คำเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๑

นางสาวเจนจิรา มาเพ็ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๒

นางสาวเบญญาภา สุระวัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๓

นางสาวกนกกร กัญจนกาญจน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๔

นางสาวกมลวรรณ ภีระ
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๕

นางสาวกฤติยา พรหมจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๖

นางสาวกัญนภา นวลล่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๗

นายกิตติ โสภาคะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๘

นายจารุวัฒน์ ไทยราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๖๙

นางสาวจิราภรณ์ พรมจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๐

นายชลธาร แก้วจีน
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๑

นางสาวชาคริยา อินทร์เอียด
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๒

นางสาวชาลิสา สังข์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๓

นางสาวณัฐิการต์ บุญญา
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๔

นางสาวณิชากร อินทร์เอียด
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๕

นางสาวดารุณี โกเมศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๖

นางสาวทิพวรรณ สารมาศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๗

นายธนาวุท หนูพุ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๘

นางสาวธัฐนวรรณ จงไกรจักร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๗๙

นายธีรศักดิ

์

ศรีพิณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๐

นางสาวนฤมล ลอบมณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๑

นางสาวพรรณปพร แดงพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๒

นางสาวภาพิมล สรรเสริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๓

นางสาวรุ่งนภา ทองมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๔

นางสาวสุชาดา คงเอียด
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๕

นางสาวสุดารัตน์ เสือด้วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๖

นางสาวสุดารัตน์ แก้วท่าพยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๗

นางสาวอรอุมา กลินหอม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๘

นายเกียรติศักดิ

์

อักษรทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๘๙

นางสาวเครือวัลย์ พูนจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๐ / ๖๒
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นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๐

นางสาวเยาวภา หนูมี
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๑

นายไกรสิทธิ

์

บุญศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงนิรชา รักกำเหนิด
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชินันพร พุทธสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงกชกรณ์ รอดมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายครรชิต สงสว่าง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงชลธิชา รอดมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายธันยวิชญ์ ทองเกือ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ สงสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงนำฝน เรืองโรจน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แซ่ตัน

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงพิศดาภรณ์ อักษรนิตย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายภัทรพร สุขเถียม

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายภานุพงษ์ พันธ์ศํกดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงวาริศา กัญจนะกาญจน์
๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จักรใจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วมณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายจักรภัทร โทราช
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ สงขวัญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายภูวมินทร์ ทองดำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายวรดร ขุนพิบาล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายอภิชาติ ช่างคิด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงเกสร สมชุม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายกฤษฎา รักแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายกีรติ เรืองพุทธ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

คงนุ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายจักรี เกษรินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มากช่วย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงนนทิยา แทนโป
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๑๙

นางสาวสำรวย หนูทิพย์ ๙/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงภรัณยา แย้มอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๑
เด็กหญิงอรอรวรรณ สุขอนันต์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงปยดา โอชู

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงวรนิษฐา เฟองฟา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงบุณณดา ชุมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงรัตนวดี หนูแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงปยะธิดา แก้วนก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงวรรณี ช่วยจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนปอม วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๘
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ บัวรัตนกาญจน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงญาดา บัวบาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายนราภัทร ทองแก้วจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงพรนภัส ทองพรหม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงพรลภัส ลายสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงพัชร คำนวณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงพิรัญญา แดงเพชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พูนแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายภูมิชนก สมบัติพุทธ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงศรุตา ปญจะสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงศศิกาญ อินทร์อักษร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เรืองชัยวุฒิคุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงอนันตยา เรนแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายอภิชาติ นวลจุ้ย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ขำวิเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงอมลณัฐ จิตติศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงอัญชลี รักซัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงอาคิรา ภิรมย์รักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มูณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรมสัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายโกวิทย์ งามเมืองปก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองยอด
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย มงคลประจักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๑

นางสาวคณิตศิลป ขุนเพชรแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายคุณาสิน พังยาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงจิดาภา คงฉิม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงฐิติญา จันทร์คง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงณัฎฐา เกือนุ้ย

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงศิรินธาร เพชรพราว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงศิริยาพร บุญศรีโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงสุรีวรรณ เดชราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ราชแปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงณิชานันท์ ชูถนอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงดวงฤทัย จันทร์นก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงตัญุตา หนูบูรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงปริสา ใหม่ทิม
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพลอยนภัส สุวรรณบุญแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงวิภาวดี พรหมพิทักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายสิริพงษ์ ไชยรุตม์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงกชกร ลิมอิฐ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๘

นางสาวกัญญารัตน์ ปานสังข์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ คชภักดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงจิระนันท์ ขุนศรีจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๑

นางสาวชุติมณฑน์ ราชสีห์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๒

นางสาวญาณาธิป จันทรานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เขียวทองจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงณัฐยา กุศลสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๕

นางสาวธัญวรัตน์ สังข์ทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๖

นางสาวนาถยา แดงทองใส
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๗

นายปริวรรต ทองนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงปทมา ศรีสุวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวรลภย์ แซ่ลี

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๐

นางสาวศศิธร ศรีรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๑

นายศุภณัฐ พุทธชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงอริสษา มาเพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายโอปอ เรียบร้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๔

นางสาวกนกวรรณ สินธุ์สาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๕

นายฉัตรจักร อิมนวล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๖

นางสาวพนิตตา ชูวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๗

นายวรกานต์ รัตนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๘

นายวรชิต ไชยศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๘๙

นางสาวสิริญญา คงสุด
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๐

นางสาวสุดาทิพย์ แซ่ตัน

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๑

นางสาวปทมวรรณ คงโอ
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๒

นายพงศ์พณิช ราชกิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๓

นางสาวสราวดี นกทวี

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๔

นางสาวสุวลักษณ์ สามใหม่
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๕

นางสาววันทนา หนูนะ
๐๓/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงจริยา สว่างวงศ์ -/-/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงนำทิพย์ สุพรรณพงศ์ -/-/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีประไพ -/-/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงวรรณฤดี วรรณทอง -/-/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงวริศรา แก้วสวัสดิ

์

-/-/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงอริศรา ศรีบุษย์ -/-/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงอุคริสา ยวนเกิด -/-/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงชลนิกานต์ ผลกลำ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงชาลิสา ไทยฤทธิ

์

-/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายธีรภัทร วัจนพันธ์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายปกรณ์ เลศธรรม -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงพรศิริ ผลไชยวัฒน์ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายพีระพล เอือมยนต์

้

-/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงสรนันท์ โอเอียม

่

-/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายสุทธิพร มีศรี -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงอริสา จันทร์ขอนแก่น -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คีรีกันทร์  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงศุภกาญจน์ บุญประเสริฐ -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงอรวรรยา เบญจพรม -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายอลงกรณ์ วรรณรส -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงอุมารินทร์ ใจเรือง -/-/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนำรอบ นำรอบ  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงจริยา สิงห์สมบูรณ์ ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายจุลจักร์ โน่ผักแว่น
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายชิณวงศ์ วงศ์โสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์สน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงธนภร มีเอียด
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงธีระนุช สุขเกษม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงนภัสกร พิณกาญจน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงนภารัตน์ สมประสงค์
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนฤมล รัศมี
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงปนัดดา ภู่เมือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงปานไพลิน บุญยะจิตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายลิขิต สุทธิช่วย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงวรกมล เสรีรีตน์
๒๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา เรืองฤทธิ

์

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

วัดจันทร์ธาตุทาราม
 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายศุภกร วงศ์วรชาติ
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายศุภณัฐ จิตร์มุ่ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ นุรักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงสิตานันท์ จันทร์สน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงสุภาพร เปลรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงหัชชพร โชติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงเบญจิรา แซ่ฮัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายเมธาวี ปานขาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงโญธิกา บุญปราบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงกิตติมา บุญแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายอมรพงศ์ จันทร์สน
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๓

นายทวีสิน นิลภูผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๔

นายสหรัฐ สุวิวัตพัฒนากร
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๕

นางสาวจันทร์จิรา แซ่ภู่
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๖

นางสาวจุฑาทิพย์ พุทธสุภะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงวิศรุตา ก๋งเม่ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงกมลชนก ปรีชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงจริยา จงจิตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงจิณณพัต ขุนศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงจิรัชญา ช่วยทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงชฎาทิพย์ แปรคันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงชฎาพร นุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงชลธิชา รัตนสำลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายชัยธวัช เพชรประพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ราชมณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ภารา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงณัฐวรา เมธากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงปลายฟา สิทธิสมบูรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

หอมหวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงพิมชนก จันทวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงพีรดา หนูเนตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงภัทรภร คีรีทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงภัทราพร ปนทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ องอาจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายราชวัฒน์ สิทธิฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงวรรณชนก เกตุแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงวรรณนิสา พลับจีน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายวิทยาพร มลิวัลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงศิริทิพย์ ทิพย์สุขขุม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายสรวิศ โอยสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายสิทธินนท์ รัตนบุษยาพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายสิรวัฒน์ จงจิตต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ เสียงเย็น
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ชุม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงอริสรา ศรีมุกข์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงเกศแก้ว โสมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงเนตรดาว รวดเร็ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงเพ็ญชนก นิลคง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายเอกวุฒิ ปราบราย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายโฆษิต ทองสองแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขวัญรักศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายกฤษรัตน์ ไชยสาท
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายกิตติภณ แก้วกลัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายกิตติภูมิ หลวงนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๖

นางสาวกุลทรัพย์ แวววงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายคริษฐ์ กาญจนมุกดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ สิทธิประการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงจุฑาธิป นัสฐาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงชัญญานุช ยับ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงดารารัตน์ สงสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ รักษาแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงประภัสสร สมพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายพีรภัทร คงศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายวีรพงศ์ สิทธิฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๗

นายญาณกร เพชรสะแก
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๘

นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีมุกข์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๕๙๙

นางสาวกัญดา หนูเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๖ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๐
นายจักรี ราชสังข์

๐๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๑

นางสาวจุฑามณี จงจิตต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๒

นายชนายุทธ ทองไทย
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๓

นายชัยชนะ หลวงนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๔

นางสาวปยะพร ศรีอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๕
นางสาวพัสตราภรณ์ รัตนสุภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๖

นายภานุพงศ์ เอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๗

นางสาวสุชาดา พัฒนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๘

นางสาวนิภาขวัญ ธานินทร์พงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๐๙

นางสาวประภาวดี บริพันธุ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๐

นายวีรภัทร พรหมรัศมี
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๑

นายสิริพงศ์ จริยพงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงปฏิพร เทพกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงจิรนิตย์ เก๋ดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงณัชฎาพร บุรินทร์โกษฐ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพศิกา เชาวลิต
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงกิงกนก

่

นพรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงณัฐพร มาจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ จิตมานะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงกิตติยา พันทวี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงจันทมณี ขวัญแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงจิดาภา ทองถนอมวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงชาลิสา ราชกิจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงเสาวรส บุญเนือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงสุภัสสร พรหมรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

พันธุ์เพ็ชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ลักษณะปยะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ องอาจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม พรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วเชิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธรรมศักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงฐิติพร จุลกาญจน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายเฉลิมพล เจนพนัส
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๒
นางสาวอังศุมาภรณ์ ชูประสูตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวันท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงญานิศา ปานบุญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๗ / ๖๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงมุขสุดา เจนกิจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา ทองศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงพิชชานันท์ ผกากรอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายกรวิชญ์ เหมียนซ้วน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงณัฐกมล จริตงาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา ชำนาญกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสโปะ วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงศศิธร คงช่วย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงศศิวิมล ผ่องภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงศุภาพิชย์ ไกรนรา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุนิตา วงค์สวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา แซ่ตัน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบอน วัดหนองดี  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงเรวดี ศรีทอง
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงเพชรไพลิน จันทร์สุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงนันทิชา อยู่มุ่ย
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายคณิศร หมอกแก้ว
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายอรรถพงศ์ ดำโอ
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย สังแปน ๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงอิสราพร สงแก้ว
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงศุภวรรณ ปานแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงชญานิศ มีทอง
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงอารยา ศิริพัฒน์
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงณิชา พรหมดวง
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายภูรี ทองพลัด
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วช่วย
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงกัลญา วิชาเรือง ๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสนทอง
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงอัจฉรา ดรุณพันธ์ ๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงพรประภา บวปลืม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงศารินันท์ มุกดาห์
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงณิชาบลู พัวพัน
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ บิลและ
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงพรพิมล จิตตมาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงรินรดา แก้วประสิทธิ

์

๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงชาลิสา นาคแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๖๙
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา อินทองชุม

๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๘ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสมสกุล บุญทีสุด

่

๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงณัฏฐากร คงเพชร
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงกันทิมา พูลสวัสดิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงวรินธร ดำแจ่ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ ทองเกียว
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายธนภัทร ภูบาลกระแส
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงอทิตตยา เกิดเขียว
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วสศรี
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วสุข ๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงอภิชญา ทิมแก้ว
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงพรนภา ทองคำ
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงกฤติพร หวานนุ่น
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายหาญพล เอียดแก้ว ๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงพิชามญช์ ทองสัน

้

๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงปยธิดา จันทสุวรรณ
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงศิริวิมล ดีกุล
๑๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๖
เด็กหญิงบุญญารัตน์ นามสุข

๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงกษมา สกุลคง
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ กุลเกลียง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงรวินันท์ หนูชัยแก้ว ๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงพิยดา วัฒนศรี
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงจิรกานต์ เชาวลิต
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงนริสา ชุมทองโด ๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงจิรภัทร เชาวลิต
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงสุเพ็ญพร บัวบรรจง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายสินธุศักดิ

์

นุโรจน์
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวรรณนิสา เรืองดำ
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงปวีณ์ณภา เวชาสิริมาลย์
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงวรัญญา คงเอียด
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายภูเบศร์ แก้วเมือง
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงหัตถ์ถาทิพย์ นาคพันธ์ ๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ จงไกรจักร
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงศศิประภา ทองสงค์ ๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงณัชชา อมรสถิตย์
๑๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงปนรัตน์ แก้วเมือง
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๙ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลายชุม
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่หลี
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายปยะเทพ สุดแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงเนตรชนก อัธยาศัย ๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงสุปรียา รามริน
๑๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงวรินทร อยู่ด้วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีเทพ
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ เล็กบรรจง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๓

นางสาวสาวดี แก้วดำ
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ แดงบรรจง
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงกัญภัทร ใหม่แก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงญานิกา พลไชย
๓๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงญาดา สมบูรณ์
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุษบา ๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงวิลาสินี หนูแก้ว
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงภัทราพร แก้วแพรก
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ขุนบรรเทิง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๒

นางสาวเขมมิภัทร บรรจงเมือง
๒๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๓

นางสาวรินรดา ผาดแผ้ว
๑๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๔

นางสาวณัฏฐ์นรี หม่อมบุญ ๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงชลธิชา สงวนชือ

่

๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แทนสุวรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดสระใคร  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พลายชุม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดสระใคร  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๘

นายกนกพล เออแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๒๙

นางสาวกนกวรรณ นิติธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๐

นางสาวกรรณิการ์ อริรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๑

นายกอบชัย บุญทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๒

นางสาวกัญญารัตน์ ชูทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๓

นายคุณากร สุดสาย
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๔

นายจิณณวัตร พลเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๕

นางสาวณัฐลิกา ขนาบศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๖

นายณัฐวุฒิ ฉวาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๗

นายตระการ สินจินา
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๘

นายทัศน์พล สุทธิมาศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาวนิศากร ไกรนรา
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๐ / ๖๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๐

นายปนิพัทธ์ บุญทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๑

นางสาวพรธิตา แสวงสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๒

นางสาวภัทรพร ชูมณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๓

นายวัชระ กลับรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๔

นายศิวกร เทพี
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๕

นายศิวกร เพ็ชรฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๖

นางสาวสายสุนี ศรีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๗

นางสาวสาวิตรี แก้วใหม่
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๘

นายสินชัย จันทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๔๙

นางสาวสุกัญญา อินทรทัศน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๐

นางสาวสุจารี จันทร์แจ่มศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๑

นางสาวสุพิชญา จันทร์สมุทร
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๒

นางสาวสุวรรณี ชูกลิน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๓

นายสุวิทย์ นำรอบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๔

นางสาวอาริสา เพ็ชรรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๕

นายเกรียงศักดิ

์

รักษายศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๖

นายเกียรติศักดิ

์

หนูเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๗

นายเจษฎา ถวัลธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๘

นางสาวเสาวลักษณ์ จรูญรักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงกชกร ถินคีรี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงกมลนิตย์ เออแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงกรกนก ปานทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงกรกนก อินทวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา ใจดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงชฎาธรณ์ สายปญญา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงธีริศรา บุญมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงนิศาชล ศรีสุขใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงพรทิพย์ แสวงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงพรรณวษา ชำนาญกิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา อริรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายวณิชชา ถาวร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายสถาพร บุญทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรหมชัยศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงสุนิตา ชนะกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงสุนิษา ถาวร
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงอธิมาศ ชูเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงอริสา บุญเฉลย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงอันชนิกา แผ่นศิลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงเกวลิน ชูมณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงเกวลิน เส้งสัน

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงเบญญาภา พงษ์ทองเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายเอกวรัตน์ เรืองฉาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๒

นางสาวกรณิศ ณ ศรีสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๓

นางสาวกานต์สินี จำปางาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๔

นายกิตติพงศ์ คงหวัง
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๕

นางสาวณัฐธิดา ชำนาญกิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๖

นางสาวณัฐพร ชำนาญกิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๗

นายณัฐวุฒิ คงบำรุง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๘

นายธนพล เดชศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๘๙

นางสาวธนัชพร ใยสีงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๐

นายธนาวุฒิ ทองคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๑

นางสาวนันทนัช จันทร์เสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๒

นางสาวปาริชาต สีดำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๓

นายปยวัฒน์ สิขิวัฒน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๔

นายพรภิรมย์ ทับไทร
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๕

นางสาวพรริตา ศักดิเพชร

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๖

นายพิริยะ นาคแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๗

นายภักคพงษ์ เหล็กกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๘

นายรัฐชัย ชัยชิต

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๗๙๙

นางสาววิไลวรรณ สงแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๐
นางสาวศศิประภา ฉวาง

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๑

นายสินสุวรรณ ไกรนรา
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๒

นางสาวสุกัญญา ไหมทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๓

นางสาวอมรรัตน์ พิบูลย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๔

นางสาวอาทิตยา เชือบ้านเกาะ

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๕

นายเจษฎา หอมสูง
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๖
นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๗

นายเอกรัตน์ เกลียงคำหมอ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงบุปผา ชำนาญกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงโชษิตา ชำนาญกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๒ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงชุติมา สว่างพบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๑

นางสาวกชกร วงศ์นาคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๒

นางสาวกัญญารัตน์ บุญเดช
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๓

นางสาวกุลธิดา ชนะกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๔

นายจิรสิน บำรุงภักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พิมพ์พงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๖

นางสาวชนันธิดา แก้วรอด
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๗

นางสาวชนิสรา เชือกูลชาติ

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๘

นายธวัชชัย รอดแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ สามารถ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๐

นางสาวบุณยวีร์ ศรีเพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๑

นางสาวปวีณา ชัยวิชิต
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๒

นางสาววรกานต์ นวลแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๓

นางสาววสิกานต์ เทพสุทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๔

นางสาววิภารัตน์ แก้วเมือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๕

นางสาวศศิกานต์ ทองหยู
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๖

นางสาวศศิกานต์ สมทรง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๗

นางสาวสุธาทิพย์ ชัยสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๘

นายสุภัทร สุดใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๒๙

นางสาวสโรชา หีบแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๐

นางสาวอริสรา อ่อนแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๑

นางสาวอิงฟา จันทร์แจ่มศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๒

นางสาวเยาวลักษณ์ สามารถ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม วัดใหม่  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงกัลทิมา พรหมจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงรัตติกาล พลเดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๕

นายยศพล รัตนบุรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๖

นางสาวสุนันทา บำรุงภักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงอัญมณี ทองขาวเผือก
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๘

นางสาวชลลดา สัมฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๓๙

นางสาวนภาพร ใสหลวง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๐

นางสาวนราธรณ์ ภารา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๑

นางสาวผกาวัลย์ พรมกูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๒

นางสาววันวิสา สัมฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๓

นายสันธิชัย ลิกขะไชย
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๔

นายสุรเชษฐ์
ศักดิประเทืองนาม

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๓ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๕

นางสาวอริศรา ยืนยงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๖

นางสาวอาญาทิพย์ สืบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๗

นางสาวเพ็ญนภา ละมัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๘

นางสาวกฤติยาณี รักษาศิริ
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๔๙

นางสาวขวัญฤทัย รัตนมณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๐

นายดนุรุจ อินทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๑

นายนิติพงศ์ แสงสว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๒

นางสาวสาลิณี สุดใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายศุภกิจ เขียวกุ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายกิตติ วิชิตานุรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพชรนุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงมัณฑนา เรืองฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายศิรวิทย์ แซ่เบ่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงสรินญา ควรเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายสิทธิพร ทองพิจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๐

นายกิติพงศ์ จิตเขม้น
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายจเรวัฒน์ เมืองด้วง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงชญาณี เมืองไทย
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๓

นางสาวณัฐฐิกา เกิดสุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงณัฐริกา จิตเขม้น
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๕

นายทรงกิตติกุล รามาส

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงทัศนีย์ แสงศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายทินนกรณ์ ใจห้าว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายธนดล แซ่หลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายนรินทร์ธร พัดมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายปริพัตร์ ณ นคร
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายปรียวิศว์ พัฒน์ฉิม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายปณณธร พรหมเพชร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายภูริณัฐ เกิดสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงมาลินี ใจห้าว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงศิรภัสสร ว่องไว

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงศุภิสรา ทองสุขดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายอนุชา ชินพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงอรัญญา พรหมเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงอัจฉรา จิตเขม้น
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๔ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๐

นางสาวณัฐกานต์ ชลสินธุ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๑

นายธนากร ใจห้าว
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๒

นายนันทชัย พรหมเพ็ชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๓

นางสาววริศรา ทิพย์มณี
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๔

นางสาวอรอณงค์ บริบูรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๕

นางสาวสาวิกา ควรเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๖

นางสาวปนัดดา ชูแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดเทพราช  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๗

นายกันต์พัฒน์ เกตุนิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

บุญเกิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๘๙

นายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๐

นายอัมรินทร์ สุวรรณรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๑

นางสาวกัลยาณี พิมพ์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๒

นางสาวกุลณัฐ บุญจริง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๓

นางสาวจิตติมา จิระโชโต
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๔

นางสาวจุฬารัตน์ แซ่ลิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๕

นางสาวชุติรัตน์ หอมเย็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๖

นางสาวญาณิศา ช่วยบุญชู
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๗

นางสาวฐิตาพร หนูคล้าย
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๘

นางสาวณัฏฐนิชา สว่างวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๘๙๙

นางสาวณัฐธยาน์ เอียดมี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๐
นางสาวณิชากร คงสี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๑

นางสาวทัศนีย์ พงศ์เกือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๒

นางสาวธนาพร ปานถาวร
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๓
นางสาวธัญญลักษณ์ พูนจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๔

นางสาวธัญพิชชา มากแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๕

นางสาวธิติมา ศรีชุม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๖
นางสาวณภัทรชากร ยังช่วย

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๗

นางสาวปภาวดี จุลบุญญาสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๘

นางสาวพิมพ์มาดา แซ่ลิม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๐๙

นางสาวฤทัยมาดา เอเลปาโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๐

นางสาววรรณิดา หนูทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๑

นางสาวศศิธร เรืองสังข์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๒

นางสาวศิริยา จันทร์ช่วยนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๓

นางสาวศิวนาถ ชีช้าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๔

นางสาวสุพิชชา คุ่ยยกสุย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๕ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๕

นายกฤติพงษ์ สังข์ทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๖

นายชนันท์ ศรีอุทัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๗

นายอาคเนย์ ช่วยนุกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๘

นางสาวจิราพร วงศ์เล็ก
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๑๙

นางสาวพลลภัทร์ ภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๐
นางสาวสกุลกาญจน์ จันทร์นวล

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๑

นางสาวจันทิมา ใหม่ละเอียด
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๒

นางสาววิภาวินี คงสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๓

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๔

นางสาวพิมพ์บุษบา ขาวขวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๕
นางสาวแพรวพรรณ พิมพากุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๖

นางสาวศิริชนก พลายด้วง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๗

นางสาวจันจิรา บัวกิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๘

นางสาวจุฑารัตน์ เพชรสีมาก
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๒๙

นางสาวเก็จมณี มณีเพ็ชร
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๐

นางสาวประอรรัฐ เพชรคงทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๑

นางสาวอพิชญาดา เพชรคงแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๒
นางสาวกนกกาญจน์ เพชรศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๓

นางสาวจุฑามาศ จีพิมาย

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๔

นางสาวศิรภัสสร พลายด้วง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๕

นางสาวสุชาดา แก้วลิบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๖

นางสาวสุชานันท์ หนูดำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๗

นางสาวเกสรา ทองสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๘

นางสาวเจนจิรา วรรณจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๓๙

นางสาวณัฐธิดา ถาวรนุรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๐

นายกิตติภัฏ ปานหมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๑

นางสาวจิรัชญา หนูรุ่น
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๒

นายชัชวาล สุคนธปฏิภาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๓

นางสาวอัญชิสา ลูกจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๔

นายโกเมนเอก ทองแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๕

นายฉัตรชัย ดำคล้าย
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๖

นายธนพล ชูแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๗

นางสาวกฤษณา สังวรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๘
นางสาวพรแสงทิพย์ บุสบงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๔๙

นางสาวหนึงฤดี

่

แก้วกาญจน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๖ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๐

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๑

นายอิทธิกร แก้วจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๒

นางสาวณัฏฐนิชา เจ้าย่าน
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๓

นายคเชนทร์ ทองโอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๔

นางสาวบุรัญญา หนูสุภาษิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๕

นางสาวเบญจรัตน์ เพชรรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๖

นางสาวปยะธิดา จันทร์ศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๗

นายขจรศักดิ

์

มณีโชติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๘

นางสาวกาญจนา มากดำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๕๙

นางสาวอนุสณี บุญคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๐

นางสาววิลาสินี เส้งชู
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๑

นางสาวสุทธิดา บุญรินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๒

นางสาวศิริพร ทองแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๓

นางสาวการะเกด จันทร์คง
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๔

นางสาวนันทพร สุทินนะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๕

นางสาวรุจิรา เขียวแต้ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๖

นางสาวศลักษณ์ จอมศรีกระยอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๗

นางสาวสันศนีย์ ศิริพงศ์ประพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๘

นางสาวหทัยชนก หมืนศักดิ

่ ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๖๙

นางสาวชลธิดา ทองสงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๐

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วช่วย
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๑

นางสาววรฤทัย อุดใหม่
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๒

นางสาววิภาดา ชมท่าไม้
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๓

นางสาวโสภิตา เพ็ชรคง

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๔

นางสาววฤณดา นุ่นทองหอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๕

นางสาววรรณพร เดชเส้ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๖

นางสาวเจนจิรา หนูแบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๗

นางสาวรติยา คงศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๘

นางสาวณัฏฐธิดา เรืองทองเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๗๙

นางสาวศศิริญธร ทองสงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๐

นางสาวสุจิตรา คิดขยัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๑

นางสาวดาริกา ก้านกิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๒

นางสาวเกศราภรณ์ ขาวจันทร์คง
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๓

นางสาวณัฐกฤตา แก้วคล้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๔

นางสาวสุกันยา จันทร์เมือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๗ / ๖๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๕

นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรคง
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายเกษมสันด์ คำนวณทิพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายธเนษฐ รัตนรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายธีรธร เฆมตรง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายธนกฤต นวลมังสอ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงธนาภรณ์ หีดฉิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงณัฐวดี ลักษณะวิมล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงอภิชญา คงมาก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงเบญจพร เดชสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ปานโบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงสิรินญา พุ่มหมอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงศรุตา เหมทานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงสาริน กุมภิโร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงนวพรรษ วิรัตนเสรีกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โศภิษฐิกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณละออง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงชนกนันต์ คงจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงปริยนิตย์ ขุนทองจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงธัญพร แซ่ตัน

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงกัลยากร ชูเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงปานไพลิน ทองรักษ์มุ่ย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงพัณณิตา ชุมดำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงบุศรากร ดุกสุกแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แซ่ภู่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงปรัชญารัตน์ อาจไพรินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงศุภกาญจน์ ทิพย์กองลาศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงกุสุมาธิป ปลอดเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงเมชาวี ทรัพย์สมบัติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงพรไพลิน เพ็ชร์พลอย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายพีระพงค์ คงทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายอาจอง หนูทองแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายวสันต์ เมืองเสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายปยะวัฒน์ สังข์เนียม
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงสวิตตา แซ่ด้าน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๘ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงกุลญา สุขะพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงเปมิกา คงแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เรืองศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงกตัญุตา ช่วยชู
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงกรกนก แซ่ด้าน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงณิชา พลายด้วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงศิวปรียา ทองมาก
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา เวียงธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงฟาริน ศรัทธานุรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงนิรชา นวลละออง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงชนิดา วังบุญคง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงนันทิชา นวลละออง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงปณิตา เกษมุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วเนียม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายกิตติกร แก้วศรีจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายศุภชัย ชูแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายรวีวัฒน์ นุ่นทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายวัชรพล นามขันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายธนศักดิ

์

ชูหนู
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายนันทวุธ หลวงรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงนพวรรณ หนูจีน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา รักษ์เมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงกอแก้ว ชัยศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงเณศรา บุญทองใหม่
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พลายด้วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงอริสา กิมเส้ง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ อุ่นใหม่
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงณิชนันท์ สุขด้วง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร คงสังข์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงภัทรศรี สุขช่วย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงพรพิชญา ชูเรืองสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงวิภาดา คงเพชร
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงสิริมา จอมชู
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงณิชาภา จันช่วย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงอรอุมา เกิดทองมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๙ / ๖๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงพิมวดี นวลขาว
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงปทมวรรณ คงชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายวรรณกร หนูพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ เมฆจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงนวิยา คงเสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงกุลธิดา พงษ์สิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเพ็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงพันธิสา หนูนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๓

นางสาวอภิชญา ฉวาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี เกือชู

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงสุชาวดี คงแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงณัฐธิณี แก้วนก
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงนันทินี คงทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เดชเกิด

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงญาณิศา ลาภจิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๐
นายญัตติพงศ์ รอดนวล

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๑

นางสาวชลลดา คงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๒

นางสาวโสภารัตน์ เดชสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๓

นางสาวธิดารัตน์ ถาวรนุรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๔

นางสาวนรีรัตน์ สังข์เนียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๕

นางสาวมัณฑนา มีเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๖

นางสาวรัชดา พลายด้วง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๗

นางสาววาเลนทร เหล่าทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๘

นางสาวสุภาวินี สงช่วย
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๗๙

นางสาวพรณภัทร เพชรคงทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๐
นางสาวสุดาพร สังข์ทิพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๑

นายปภาวิชญ์ อ่อนเกตุพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๒

นางสาวมณียา ศรีเรือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๓

นางสาวฟาริดา ภูมิเดช
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๔

นางสาวราชาวดี เพ็ชรสงฆ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๕

นางสาวกันยารัตน์ จันทร์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๖

นางสาวภาสินี คงชู
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๗

นางสาวสุดารัตน์ สังข์ทิพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๘

นางสาววนิดา ช่วยคงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๘๙

นางสาวภัทรภรณ์ กลับวงศา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๐ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๐
นางสาวกนกวรรณ ศิริพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๑

นางสาวปนสกุล อินทรรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๒

นางสาวอุษณรัศมิ

์

ทิพย์บำรุง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๓

นางสาวสมฤดี ละม่อม
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๔

นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์ศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๕

นายสุทธิศักดิ

์

เอ้งฉ้วน
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๖

นายวัชรากร สวัสดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๗

นายนันทวัฒน์ นวลช่วย
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๘

นายสราวุธ ทองเผือก
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๐๙๙

นางสาวชภัศดา ริดตะขบ
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๐
นางสาวณัฐณิชา แสนคำภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๑

นางสาวปยะดา แดงด้วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๒

นางสาวจินตวีร์ รอดอิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๓

นายธีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๔

นาย ช.ก่อพงศ์ ดวงคงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๕

นางสาวฐิตารีย์ บุญมาปะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายพชร ขาวซัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงสุทินา คงจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๘

นางสาวธัญชนก คงมาก
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ แจ้ง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงรัตนา จันทร์แก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๐
นางสาวอนุสราภรณ์ ชูผอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๑

นางสาวศิรดา หนูยิมซ้าย

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๒

นางสาวกมลลักษณ์ ณะแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๓

นางสาวจันทิมา คงชู
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๔

นางสาวอรปรียา แซ่เฮง
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๕

นายเจริญชัย เส้งอัน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทรายขาววิทยา โคกยาง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงจันทราวดี ชูชืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายพงศ์พิสิทธิ

์

สงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงญลามิญญ์ แข็งแรง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายสิทธาจารย์ มากชู
๐๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๑ / ๖๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มิตรเอียด
๑๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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