
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๘,๔๗๔ คน ขาดสอบ ๑,๔๕๙ คน คงสอบ ๗,๐๑๕ คน สอบได้ ๒,๙๘๗ คน สอบตก ๔,๐๒๘ คน (๔๒.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายเดโชชัย ทองพริก

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายนราธร บุญทองแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายนฤบดินดร์ สมุทรรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายพฤนาจ ครุกานนท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายพลาธิป เหลืองตรงกิจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายพิทวัฒน์ สีหามาตย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ตัณฑโชติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายภูภาณ ล่องเพ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายวุฒิฐินัน หาดแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายสัตยานนท์ จันทร์มณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ เสนะทิพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สมเลศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงณิชากานต์ อุ่นทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงปณิดา ถาวรสาร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เปลียวจิตร์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงปวีณ์นุช เกิดสมมาส

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงปานชีวา สงวนโสตร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชะละจิตต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงเพียงฟา ไชยธรรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงภัคธีมา เพ็งปาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงเมษิยา สุวรรณโน

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงวรรวิศา อินทร์จันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงวรางคณา สำอางศ์ศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศกุนตลา ศรีสะอาด

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ลิขิตกาญจน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงสมิตา บุปผา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงณภัทร อ่าวลึกน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงฟารีดา กาสิกา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายพระนาย ทองเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงซันมา ส่องศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงนันธิชา ทรงเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงพรรณธิดา สิงโหพล

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงศศินิภา บัวเพชร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงอภัสรา ดินเมือง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ เกตุสัตบรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงแอนนิชา หนูดำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายฆนามินทร์ วงศ์จันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายชนวีร์ ไกรลาส

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายนิธิพนธ์ ชูเกาะทวด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายพงศกร บัวเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

วิมลแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายพิริยะ แดงคำคุณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายอติพนธ์ เยียมกร

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ถนนเทียม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ เกษมสัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงณัฐรัตน์ จันทร์รัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงนริศรา ไพนุจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงปภาวี คงแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงปริณดา สุวรรณแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงปยะดา รอดแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขช่วย

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงศศิมา แซ่ขอ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์แก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ประทุมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงณีรนุช อัครลิขิตกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงพัชรพร สุวรรณเวช

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงศศิธร วงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองเดช

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๕๙
นายอาชาล์ ผจงเกียรติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒ / ๘๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงอนงค์นาถ ประภาส

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายจอมทัพ นกมีชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายชานนท์ มิตรมาศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงกุลกนก วรินทรา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสิริญญา ทุ่มเกิด

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอันนา ถาวรสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายชุมพล เพ็ชรมณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายนิกร โรจนวัฒน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายอภิวัฒน์ เลิศวงหัส

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงกรรณิตา สุวรรณฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงเด่นรัชนี กิจสุบรรณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงรัชนีกร พริกประสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวศิริธร หนูพระอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวอทิตา คงมี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงอาทิตยา ใหม่เกือ

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุนิสา กันกลาง

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายปุณณฺวัฒน์ คีรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายตระกาน พรหมเดช

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวเสาวลักษณ์ พันรังษี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์จำปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวธัญลักษณ์ พลฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวพิมพ์พลอย ห้วยแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงมัณฑนา สงวนกาญจน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา พันรังสี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๔ เด็กชายปานทองเทพ รัฐแฉล้ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงเจนนิสา แก้ววิหก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงฐิติภา อัตตวิฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาวธัญญลักษณ์ วิมลทรง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงนุศรา อาดสามารถ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวบุษยา อินทเรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวพรรณวษา หยองบางไทร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รัตนนุพงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาววราภรณ์ อักษรเดช

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ จิตต์เอือเฟอ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงอภิศรา จงกล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงอัจฉรี เดชเดโช

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายธีรพงศ์ จันต๊ะเทพ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายสรรเพชญ ชูศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๘
นายสิทธิพงศ์ เยียมกร

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๐๙๙
นายสุวิชัย ทองวิเชียร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๐
นายอนุชา รัชโทมาศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายอาคเณย์ เสนาคชวงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงกรวลี ตรีวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงประกายมุข นันทวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงสิริมาส รวมพงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงอลิษา บุญแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๖
นายธรรมนาถ วัฒนาชยานุกูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บุญรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๘
นางสาวยุสนา บุญผลืก

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงสลิลนา ยางงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

เรือนหลู่
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุธารัตน์ ราษฏร์ประดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอธิชา แซ่ซี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงอลิษา แสงวิมาน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายกฤษดา แก้วรุย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายภัทรพงศ์ ชูสิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายวันเฉลิม ไชยคช

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายศรราม อิทธิฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายสายัณห์ ทองเสภี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐริกา ทองสร้าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาวนุชจรีย์ สงเมือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงภัคธีมา ขำนุ้ย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงศรัญญา มานพพันธุ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายชญณัฐ เกตุบำรุง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๔
นางสาวธนภรณ์ ชุมขำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงขวัญเรือน สองแปน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๖
นายอิสรายุทธ โพธิทิพย์

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๗
นายคามิน แซ่เลียว

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๘
นายพีระพงศ์ แดงคำคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๒๙
นางสาวชุติมา เผ่าสีหา

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๐
นางสาวเบญจพร ศรีเมือง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๑
นางสาวเรวดี สกาวรรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๒
นางสาวอรวรรณ จันทร์แก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๓
นายอนุรักษ์ กลินมาลี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๔
นางสาวธัชภรณ์ โปะฟา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๕
นางสาวเพชรลดา ชูยิมพานิช

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๖
นางสาวลภัสรดา หนังสือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๗
นางสาวลภัส หวังจิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๘
นางสาวอรวรรณ ธุระวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๓๙
นายคมสัน เทียนวัฒนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๐
นางสาวปยะนุช คงช่วย

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๑
นายอิษฏา วิมนต์ทรง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๒
นางสาวเก็จมณี คุ่มทิก

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๓
นายเดโชพล ทองพริก

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาวปาริชาติ แก้วนวล

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาวอริศรา สุวรรณฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๖
นางสาวอารดา บุญวัฒน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวสุภาวดี ขุนชนะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๘
นางสาวปยธิดา พงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๔๙
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีช่วย

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวปรางค์ทิพย์ ยุกดิไวทย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวศศินิภา อรุณจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๒
นายวิทวัส สมบูรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวฟาริดา บุญมาก

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวอริสา ชืนชม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๕
นายอภิมาศ สุขอนันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๖
นายชัยวัฒน์ ชูหนู

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวธันวา ทวีทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสุกานดา มะลิวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาวญาณินทร สุนทรภพ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาวอาทิติยา ศอกกำบัง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๑
นายภารดร สุวรรณการณ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๒
นางสาวศศิธร ไชยณรงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๓
นายณัฐวุฒิ ราชนิยม

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๔
นางสาวทิพย์คนาถ เดชเกศรินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๕
นายกันต์ชนก สุวัฒนฤกษ์

๐๔/๑๒/๒๕๓๘

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวอลิน่า อุสมาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวปณฑารีย์ ช่วยสองเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๘
นางสาวกิตติญาภรณ์ ผลแดง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๖๙
นายธนากร พันธุ์อุดม

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๐
นางสาวริษฎีกร ไหมแย้ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๑
นายอภิเดช มาศจร

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๒
นางสาวสุปราณี พิทักษ์แท้

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๓
นางสาวสิริรัตน์ ถาวระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๔
นางสาวบุษบา อาดัม

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๕
นางสาวธันย์ชนก พุ่มบาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๖
นายอัลวาร์ โกราเมศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๗
นายนัฐพล สุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์บาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๗๙
นางสาวอรัญญา ชนะศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๐
นางสาวกมลชนก พงศ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๑
นายสรวิชญ์ คชสง่า

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๒
นางสาววรัทยา ศรีทองมาศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจรัสพิชากร
วัดหน้าพระบรมธาตุ

 

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงอรัญญา บุญทวิวัฒน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชนิสรา ศิริรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงณัฐชยา พลภักดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายสุริยา มาเพ็ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ แสงสุริวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ มากแจ้ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายธนกฤติ แก้วสำลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงอารยา ลิลายุทธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงวรรณวิสา ธัญญพืช

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงมุทิตา คำอิฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายชนะธร หมันคง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร วัดบุญนารอบ  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงเนตรนภา อินทวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงภัณฑิรา พยัคฆะมาศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายวงศธร คลิงคล้าย

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงกานต์ชนก เดชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงชรินรัตน์ อัศดรกาญจน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงบุษราคัม พาสกล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงวศินี เลขา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธนกร เงินทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงขวัญพิมาน เนินทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงคีตะภัทร คชพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แดงรักษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงอภิสรา โรยตระ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงเปรมชนนี เอ้งฉ้วน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ เฉลิมไทย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงศรินญา โกมล

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ระเบียบโอษฐ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงปทมวรรณ รักช้าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงวริสรา แก้วกระจ่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุวิทยาภรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายอังกินันท์ หนำคอก

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงชนินาถ รังษี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงวรัญญา เลขาลักษณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงสร้อยสุดา สุโขพล

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายกฤติน นวลมี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายธีรวิชญ์ เพชรมูณีย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายนวมินทร์ สุวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายวีระเดช อ้อยเปน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงขวัญฤดี จิตบุรุษ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงศศิธร บุญโสภาค

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงอติกานต์ พูนช่วย

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงอริศรา ชมเช้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงกนกภร ดวงทิพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงบุณยานุช ตรงต่อการ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๗ เด็กหญิงประกายแก้ว
สังข์คร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงมุตธิตา คำกลัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงสรัลชนา บุญฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุภาพร ผจงเกียรติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงอติพร ประจบพวก

๑๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายจักรธร คะเนสม

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายพงศ์ธวัช วิเชียรรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายรัชพล แสงอุทัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายวิศรุต เอียดมี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงณัฐธิดา กะลาสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงอภัสรา สุขช่วย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายสถาพร รัตนพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงกัณธิชา อินทร์ทุ่ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงนาขวัญ สิทธิศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงภาวิดา แซ่ภู่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอติกานต์ ชาญณรงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอินทิรา คำอิฐ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายกิติกร มุ่ย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๖
นายสหรัฐ พรประสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๗
นางสาวกวินทรา ภู่ขำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๘
นางสาวชลธิชา นวลจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๔๙
นายพงศ์ศิริ มีแถม

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๐
นายพูนทรัพย์ เทพบรรทม

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๑
นายเลิศนุวัฒน์ สุวรรณโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๒
นายวสันต์ พิบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงภานุมาส พรหมปญพงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๔
นางสาวอินทิรา ศรีนวลนุ่น

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวธานิดา จารุพันธุ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๖
นายตะวัน วุฒิบาล

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๗
นายธนพนธ์ ปานแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๘
นายภูธเนศ โอชติน

๐๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๕๙
นายไกรวิชญ์ เพ็ชรเกลียง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๐
นายคมสันต์ แพรเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๑
นายณัฐติพงษ์ เกิดมณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๒
นายอรรถชัย รัตนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองชะอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๔
นางสาวกวินทิพย์ ผลจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๕
นางสาวจุฑามาศ สาคำแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๖
นางสาวชลธิชา บุญเครือ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๗
นางสาวปริญญา เมฆจินดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดวงภักดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๖๙
นางสาววิภารัตน์ สักกุณา

๐๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๐
นางสาวสุภาวรรณ มณี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๑
นางสาวอรัญญา บรรดาลทรง

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๒
นายณกฤษ อินทร์ทุ่ม

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๓
นางสาวจิราพรรณ พรหมเดชะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๔
นางสาวสุภาภรณ์ บุญชูศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๕
นางสาวอพิยดา บุญชูศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๖
นายนพรัตน์ หัศจำนงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๗
นางสาวจิราภา พรหมเดชะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๘
นางสาวชลิตา ชูศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวปภาวรินทร์ รัตนวิก

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๐
นางสาวอรยา บุญธรรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๑
นางสาวอรวรรณ ศรีพะเนิน

๑๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวดวงใจ แก้วขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๓
นางสาวมุทิกา สุชาติพงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๔
นางสาวสุนิสา เสมาพัฒน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๕
นายณัฐภาคย์ อุดม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๖
นางสาวณัฐศิมา ดวงภักดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๗
นายพงศ์ทิพย์ ลอยวิรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๘
นางสาวบัณฑิตา รักธรรม

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๘๙
นายนนทวัฒ เพ็งเพชร

๑๙/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๐
นายฤทธิเกียรติ นุ่นใฝ

๑๓/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๑
นางสาวศิริวรรณ สกุลพานิชชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๒
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ปานถาวร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๓
นางสาวบุศกร เปลือยศรี

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๔
นายฐิติพงศ์ เกิดมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๕
นางสาวอันธิกา รักษาพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ วัดประดู่พัฒนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงจิรัชญา จินกระวี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายคฑาวุฒิ นิยมลาภ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ วัดท้าวราษฎร์  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๘
นางสาวปราณีต โภชนา

๑๒/๐๙/๒๔๙๑

วัดสระเรียง วัดสระเรียง  

นศ ๕๕๖๐/๐๒๙๙
นายณัฐพงศ์ วราภรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๐๗

วัดสระเรียง วัดสระเรียง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๐
นางอัจฉรา จ้ายเกิด

๒๖/๓/๒๕๑๕
วัดสระเรียง วัดสระเรียง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๑
นางสาวสุนิสา สุเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

วัดสระเรียง วัดสระเรียง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๒
นายสองสิงห์ หนูคง

๐๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๓
นายจิรศักดิ

์

ดำสงค์
๐๑/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๔
นายชอบ ปชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๙ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๕
นายสุนทร จุลจงกล

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๖
นายสันติ ไกรสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๗
นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ

๑๔/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๘
นายอะดล ยกย่อง

๐๘/๐๔/๒๕๐๑
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายนพสิทธิ

์

ปรีชา
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงเกตุมณี ยอดทอง

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงปรายฟา แซ่ลิม

่

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลักษณะ

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงญานิกา ขุนอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงสินีนาฎ นาคแก้ว ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายปภังกร แท่นแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายวัชรวาริน เทียมดาว

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายชาติชาย แดงเรือง

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงธัญสุดา คงเกลียง

้

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงจิราพร วงศ์ชูเวช

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธุมาวดี มุสิเกตุ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เพชรมณี ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงพัณณิน ศิริสมบัติ

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุวภัทร ทรงพันธ์

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงกันติชา ฟองมณี

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายพัทธดนย์ กรเจริญ

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายพีระพงศ์ จันทราทิพย์

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงคีตภัทร สงเจิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงชนัญชิดา จันทร์ดวง

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี วัดนาควารี  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายกันตพิชญ์ โมสิโก

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายกิตติภพ ดีดวง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายเอกรักษ์ ยกล้วน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ ดำเนินผล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงบุริศร์ อนุรักษ์ตันติกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายปยะพงศ์ อินทร์จันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายอธิปไตย เกิดทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายกฤษณะพงค์ เขาทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายศุภสัณห์ แก้วอุดม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงการะเกศ จันทร์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๐ / ๘๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงขนิษฐา ทองบางพระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงญาณิศา เดชสุวรรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงณัฐฏิกานต์ อินทร์ช่วย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงตวิษา สินกำเนิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงนภัสสรรณ์ อักษรถึง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงพีรดา มณีรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ถนอมสิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสกุลรัตน์ สังข์จร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงอภิศรา ดวงแข

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ชาวบุญเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงณัฐมล จิตนำเกียรติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงปุณยาพร ทองศิริ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพรรณพัชร ดิษฐคำเริง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงวรดา พูลสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงศุภกาญจน์ ท่อทิพย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงสโรชา เทียมตาล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองปานดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายกนกวรรณ ศิริรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงเจนสิตา บุญวิก

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงชนัญญา เดชศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงณัฐนิกา ช่อชัน

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปณัฐธิดา มณีภู

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุธาสินี อุตมัง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงอมิตา ทองใหม่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงจุฑามาศ รอดมณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงดวงทิพย์ วรรณดาว

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงนวพร เฮงยี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงเพชรไพลิน นาคมาศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ช่วยคงคา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงชุติมา แก้ววิจิตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ช่วยทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงภามินี จักรกาญจน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงวาสนา ชูกลิน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงกฤติการณ์ บุญพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงกฤตินี นาคเปา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๑ / ๘๖

้
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นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ พลสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงธิญาดา สุขหอ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงนภสร ปนแปน

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงนภาเกตน์ สังข์กล่อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงนันทฉัตร แสงเรือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงเอราวัณ จันทร์ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงกมลพรรณ เขียวเหลือ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงนริศา เกือเอียด

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงปยธิดา มากมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงวิชุดา เจริญศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสิรินทร์ธาน ช่วยทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุพัชชา ทองจำนงค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงอรรถวดี ไยงาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงอริสา ขาวสนิท

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ คลิงเคล้า

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงกฤติยา บุญธรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงเกวลิน ขุนทองจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงเขมรุจิ กู้เมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ยอดทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงณัฐวดี หนูรัก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงนวรัตน์ เรืองดิษฐ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงปยาวรรณ นาคงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมมิตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงจิรัฌชา ปนธิโป

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงณัฐชยา เพชรแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงณัฐฐิณี บุญจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงณัฐมน ถาวโรฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปรินายกุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงเนตรชนก รักผอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา ปานบรรจง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงปริฉัตร นาคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงปาริชาติ สุขทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงปนนภา รัตนพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงพรนภัส อนุสร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ คงเส้ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๒ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุชานัน ปูทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุภัทรัตน์ ไกรช่วย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงสุภาวดี นุ่นชู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงพิชญา ทองใส

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงวริศรา ซ้วนลิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงธนัญญา แก้วประสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงนภัสสร ฟองมณี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงนุสนัน นุ่นไฝ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปุณญิสา คงมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ สิงห์นุ้ย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงพิริยากร หวานแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงแพรวา จินะดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกุลธิดา คงกัด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงเจริญกมล ตุดเกือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงณรัญญา มธุรัญญานนท์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงพชรภัทร ชุมเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงวัณวรี จันทร์ทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงสุวภา นิยมญาติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอัญชิษฐา คงแท่น

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๒๙
นายณัฐวุฑิ สืบศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๐
นายวิเชียร แซ่จู

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๑
นายวิรุฬห์ บุญส่ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๒
นายสถาพร สุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๓
นายสรายุทธ วิชัยดิษฐ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๔
นายเสือ จันทร์คล้าย

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวกมลวรรณ รัศมีไพบูลย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวกัญญารัตน์ เทียงธรรม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๗
นางสาวเกตุวดี รองรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๘
นางสาวขวัญฤดี เพชรด้วง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๓๙
นางสาวธนัญญา เกษมสำราญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๐
นางสาวธนิศรา ประทุมสังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๑
นางสาวนงนภัส ทองธุกิจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๒
นางสาวนาถชนก จันทร์คง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวปภาวดี ผิวมณี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวปานัสตา ทองขาว

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓ / ๘๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวปาลิตา สนทมีโน

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวพิมพ์ผกา ช่อชัน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวภานิชา หมืนสี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวรัฐธิการณ์ หนูแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาววนิลาวัลย์ แซ่ภู่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวสมจิตร เขียวเหลือ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๑
นางสาวสวิชญา ถูกต้อง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวสุนิสา จอมแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๓
นางสาวสุนิสา ช่วยทาศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวหงส์เหม ทองนาค

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวอริสา สงนาค

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๖
นางสาวอัญชิสา เพชรไพลิน

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๗
นางสาวอิงชิตา สามแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๘
นายฐานันดร กำเนิดมณี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๕๙
นายณัฐนันท์ ดิษฐดำเริง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๐
นายพิทยา พงศ์จีน

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๑
นางสาวกนกวรรณ หนูคง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๒
นางสาวเกวลิน คงสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๓
นางสาวจิรวรรณ ดีแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๔
นางสาวธิราภรณ์ ขำกลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๕
นางสาวจุฬาลักษณ์ อ้อยศรีสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๖
นางสาวณัฐชลีน อิสสภาพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๗
นางสาวดิสดาวรรณ ดิสเสถียร

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๘
นางสาวทิพย์อักษร พริกคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๖๙
นางสาวนงนภัส นกแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๐
นางสาวเบญญทิพย์ พงษ์จีน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๑
นางสาวปนัดดา สุขแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๒
นางสาวปริณญาดา ปานสังข์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาวปทมเกศร์ คงสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาวพิชชาภา เกือเสน

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาววริศรา ทิพย์วัลย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาวสุนิสา อินปาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวสุวิชาดา พูนเอียด

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวอภัสรา สุทธิชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอริสา นุ่นอ่อน

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวอัญชลี บุญมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๑
นายกิตติพงศ์ ไชยปญญา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๒
นายจักรกฤษณ์ หวานแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๓
นายจาตุรนต์ แสงทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๔
นายณัฐปกรณ์ พิจารณา

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๕
นายธนกานต์ สังข์กระจ่าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๖
นายธนภัทร เพชรมาก

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๗
นายวุฒิภัทร จำเปย

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๘
นายอภิรุณ บุญสิว

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวกนกนาถ ปานหมี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวกัญลดามาศ พจน์จำเนียร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๒ นางสาวกานต์ธิดารัตน์
กล่าวเกลียง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวกิรัชฌา ซังขาว

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวฉัตรระวี บุญเกิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวณัฐณิชา ชูนุ่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวธนัชฌา พูลสสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวพรรภษา เลขาพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวภัทรานี เรืองศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวหยาดนภา แสงปลอด

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวอัชญา สุขใหม่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๑
นายธวัชชัย ชูช่วย

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๒
นายธีรภัทร เกิดปากแพรก

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๓
นายภูริณัฐ แท่นแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๔
นายวิชุนัย ชูทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๕
นางสาวกนกวรรณ เมืองสุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวกมลวรรณ พลสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๗
นางสาวกานต์วรี คงละออ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๘
นางสาวจณีวรรณ พัฒสมุท

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๐๙
นางสาวจิระวดี ทองแปน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๐
นางสาวชนิดา คุระเอียด

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวฐิตาภา สงดำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๒
นางสาวธัญยมัย ชุมแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๓
นางสาวมรกต คงบัว

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๔
นางสาวรุ่งรัช อินทรไชโย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๕
นางสาววิชญาดา ชูฏิสุทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๖
นางสาวศิริวรรณ ช่วยคงคา

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๗
นางสาวสาธิณี บุญรอด

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๘
นางสาวสุภาพร บัวเพ็ชร

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๑๙
นางสาวอาทิตยา นาคแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๐
นายกายกีรติ ธรรมชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๑
นายภาณุพงศ์ ดวงแข

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๒
นายธนภัทร แดงเอียด

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๓
นางสาวชลธิชา ทองศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ประชา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๕
นายชยุตรา เพชรรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๖
นางสาวเบญจวรรณ แก้วนก

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๗
นางสาวพรนภา แท่นแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๘
นางสาวภัทราวดี มาศทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๒๙
นางสาวมุกชสุดา จันทรสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๐
นางสาวอมิตตา สมพงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๑
นางสาวพรรพษา จุลษร

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๒
นางสาวรัตนาภรณ์ รามแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายสรสิทธิ

์

เนินพรหม
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๔
นางสาวศิรินทร์ หนูเดช

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๕
นายจิรศักดิ

์

แซ่ลิม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๖
นายศรายุทธ ตุดเกือ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาวเจนจิรา รอดมณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาวธิดารัตน์ รัตนรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๓๙
นางสาวไพลิน รัตนมณี

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๐
นางสาววริศรา ช่อเชิดชูวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๑
นางสาวศศิกานต์ จินดวง

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๒
นางสาวอักษราภัค ล่องแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๓
นางสาวสุธาสินี สุขคตะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาวชนิตา เดชบุญช่วย

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๕
นางสาวเกศินี สุขมาก

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๖
นางสาวจิราวดี ชูทองคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๗
นางสาวศศิธร พริกบางเข็ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพนัง วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ปรีชา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายรติวรรธณ์ ทิพย์กำเนิด

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงญาณิศา ขำเพ็ชร

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงอรรัมภา คำศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงศิวิภา สกุณา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงศิริพร ศิริเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงณัฐนรี ธนาวุฒิ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงทตพร อินดำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประมัยพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายนราชัย ศรีเพชร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายชัยวุฒิ สุขศรีนวล

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายภวนนท์ หัวคง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ รัตนรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงมาริษา คงประดิษฐ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงนิภาพร บัวขาว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงอนัญญา บัวขาว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่ตัง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายภัทรพล เขียวเสน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงศศิประภา คล้ายปาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายนราวิชญ์ เอมเอก

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายกษิดิศ กาญจนวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายจิติพันธ์ จันทวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายนัฐพล พูลจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายธนากร บิลเต๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายวุฒินันท์ หวันเต๊ะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายรพีพัช กระบิล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายนาภัทร์ เจะแหละหมัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายทีปกร บุญนวล

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงมาลินี เพชรหนูน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายภัทรกรณ์ ทรัพย์นวล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายอธิษฐ์ ภูมิแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอรนันท์ เอมเอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ ชูเหมือน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ดำรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงณัฐวดี อินนุ่น

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงกิตติญา โยสะการ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงอริสรา ประยูรคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๗ / ๘๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายไกรวิชญ์ สุขแพ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงทัชชา แพรกนันเธอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชาย ว.บูชิต พฤศวานิช

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์สี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายธนกิตต์ กล่อมเกลียง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายคณพัฒน์ ชูเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายธนากฤษณ์ ยอดอินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงนริศา บุญชูวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายรณวีร์ จันทร์รักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายภาณุพงศ์ แพรกทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายคนอง คุ้มสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงนภาพร สุโขพล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายรพีภัทร พงศ์รักธรรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายศราวุธ ห่อหุ้ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เจริญวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอรวีร์ กันยะติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงประภัสสร ศริกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุรีพร ชูช่วย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายปานทิพย์ ปานแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงภควดี จันทองแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแพทยกิจพิทยา วัดกาญจนาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๕
นายไพโรจน์ ขวัญศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๖
นายธีรศักดิ

์

เสนแก้ว
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๗
นายวุฒิพงค์ ทิพย์เหรียญ

๒๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๘
นายณัฐภูมิ จิรักษา

๒๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๐๙
นายชนายุทธ ดวงเล็ก ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๐
นายกฤตพิชญ์ เพียงทอง

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๑
นายนพเดช ชาหอม ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๒
นายมนพล อนุกูล

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๓
นายพีรภัทร สุขแสง

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๔
นายคฑาวุธ วงศ์จันทร์

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๕
นายณัธวุฒิ หนูเอียด

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๖
นายอุดมศักดิ

์

พิสูจน์ผล ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายศุภโชค พรหมรัตนพงศ์ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายณัฐดนัย คงสันต์

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายปุรเชษฐ์ เวชะ

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๘ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุตรดี ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายปยะวัฒน์ เพชรศรี

๒๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายฐิติพงษ์ อุปศักดิ

์

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายวัชรพงค์ คงเมือง

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายอนุศักดิ

์

ทองชมพู ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายชนาธิป ชูช่วย

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายปยะ แก้วมี ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายชลันธร มงคล

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายวรพล ม้งชูเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายชินวัฒน์ หนูคง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายเอกราช กาญจโน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์คง

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๒
นางสาวขวัญฤทัย แย้มอิม

่

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๓
นางสาวพวงเพชร ไตรสุวรรณ

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสังข์ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงอภิญญา นุ่นอ่อน

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ผุดมาก ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุวรรณรัตน์

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงกัญญาภัค บัวสี

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอุสาห์ หมืนภัคดี

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกำไลทิพย์ แก้วบัวสระ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงรัตติกาล หนูเอียด

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลิมวีรกุล

่

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สงฆภาพ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงอิสราพร เขียวเพชร

้

๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงมณิสรา คงสันต์

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงนาตยา รักษากุมาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ผุดมาก

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายกันตวิชญ์ สุขดำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงไหมแพร สุขแดง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงจันทร์นิสา พูลช่วย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายเจตริน ศักดิจ้าย

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระ วัดเสาธงทอง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายถิรวัฒน์ เสนพิทักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรงบน วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายภานุพงศ์ จำปา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๙ / ๘๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายรพีภัทร อินนุพัฒน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ เส้งเสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงศกุนตรา ตรีเพ็ชร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายจิรพนธ์ เส่งเอียด

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงนภัสสร พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายกิตตินันท์ ศักดิแสง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงธัชมาพร ศรีนวล

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงพรทิพย์ สังข์ดวง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงพรนัชชา ฟกศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากตรง วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศุภโชควารี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงญาดา หวานคง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงธีรดา สุขศรีนวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงวทันยา ศิริโสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ มีแย้ม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ประทุมสังข์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสุวรรณาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงอรวรรณ หมันคง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาระกำ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงธิชากาญจน์ ทองน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงนิสา แซ่เอีย

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ คำดวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายอภินันท์ ทวีทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายรชานนท์ ช่วยทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงบุญสิตา ภูมิพัด

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูเอียด
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ วัดปาระกำใต้  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๘
นางสาวรัชนี คชราช

๒๙/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๗๙
นางสาวปนัดดา โอฬาร์พฤกษ์

๑๘/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๐
นางสาวกมลชนก ขุนทอง ๔/๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๑
นางสาวพัชราภา แก้วเมฆา

๒๕/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๒
นางสาวณัฐวดี บุญชันสี

้ ่

๘/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๓
นางสาวกุลนัฐ วรรณแสงทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๔
นางสาวสิริวิมล สองเมืองสุข ๖/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๕
นางสาวทิตฐิตา เชียรชม

๒๐/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๖
นางสาวอรอนงค์ คล่องแคล่ว

๒๕/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาวศุภลักษณ์ รินรส

๒๓/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวพรชิตา บุญมา

๒๒/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงศุกลภัทร หนูเกลียง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๐ / ๘๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายกฤตเมธ สงเทพ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายณัฐดนัย มาลัยทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายนาวิน ปานเภรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

เพชรเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงณัชชา หินมี

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงธนัชพร แสงนาค

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงปฎิรัตน์ จันทร์สุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงปาณิสรา กันทากาศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงพัชราภา แปนชาติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสิตานัน รักประทุม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุจาริณี ชูช่วย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงสุจารี พรหมมี

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ธัญญะพืช

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา เพชรสำรวล

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงบุญสิตา ทับควนชุม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ เสนดำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงจิรารักษ์ นวลศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญประกอบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงศรสวรรค์ เพ็งสกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงศิริธร จันทราช

๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงสุวิมล สืบสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายนฤนาท พรหมปาน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงจรีรัตน์ ปนทองคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงปณิดา ทองนาค

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ช่วยเกลียง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงหยาดฝน หมวดรอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงจิรภรณ์ หนูพัตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจอ่อน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงวรรษมน เถาว์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงนภัสสร วงษ์สวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงนันทิดา อินทนุพัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวจิรัฐิติกาล กลับขาว

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวณัฐวรา นาคสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาวพัฒนวดี เงินพรหม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๔
นายเกียรติศักดิ

์

ภูขะโร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๑ / ๘๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๕
นายปรเมศวร์ ลมพัด

๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวณัฐธิดา จันทร์สุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๗
นางสาวปยดา จันทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๘
นางสาววรัญชลี แหวนเพชร

๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๒๙
นางสาวศิริพร ชุมมะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๐
นางสาวเพ็ญนภา สุขแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๑
นางสาวธิดารัตน์ ศรีราม

๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๒
นางสาวสายธาร ชำนาญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๓
นายณัฐวุฒิ ปานเกือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงณัฐริกา ส่งเสริม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๕ นางสาวสตกมลวรรณ
พาชีรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุ่นเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ขวัญคีรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๘
นายเกียรติศักดิ

์

คงทุ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๓๙
นายปยวัฒน์ ธนาวุฒิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๐
นายจิรภัทร จันทร์ดิษฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๑
นายชาญณรงค์ ยีหาญ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๒
นายโยธิน วุฒิสังข์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๓
นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๔
นางสาวชลดา ส่งพุ่ม

๐๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๕
นางสาวนลินี จรีทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๖
นางสาวปยะฉัตร ชโนจุต

๐๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๗
นางสาวรุ่งตะวัน ทองทิพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๘
นายธรรมรัตน์ ปญญาทิพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๔๙
นางสาววลัยพร มีไพศาล

๑๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๐
นางสาวผกามาศ พวงศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๑
นางสาวรัตติกา บุญกิจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๒
นางสาวลัดดาวรรณ เสนานุวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวศิริธร ปลอดกรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๔
นายปวริศร วาทีตรง

๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๕
นางสาวอนิศา คงกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๖
นางสาวอาทิตยา นุ่นจุ้ย

๒๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๗
นายปตุจักขุ์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๘
นางสาวกัญญาวีร์ เครือคง

๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๕๙
นางสาวณิชากร คงเกลียง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๒ / ๘๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๐
นางสาวนันทพร ศรีหรัญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๑
นายปนวัตร ตราชู

๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๒
นายชนิตา เกลียงบัวคง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๓
นางสาวปาริฉัตร นวลสอาด

๑๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๔
นางสาวพัชราพร ปนทองพันธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๕
นางสาวชลลดา คงฝาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๖
นายคณิศร แมลงภู่ทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๗
นายอรรถพล ขุนอ่อน

๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๘
นางสาวรัตนา วรรณทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๖๙
นางสาววิภาวี พระสุชัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๐
นางสาวเบญจรัตน์ บุญมาศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๑
นายสราวุธ หมวดเกลียง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๒
นางสาวอาทิตยา รุ่งสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๓
นางสาวปภาดา รอดเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๔
นางสาวปทมวรรณ คูณขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๕
นายนราทร อ่วมทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๖
นางสาวทิพย์สุดา จันทร์ชาตรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๗
นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณยศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๘
นางสาวพลิสาน์ สุขด้วง

๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๗๙ นางสาวภิญญาลักษณ์
ภาชีรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๐
นางสาวสายชล หลีวิจิตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๑
นางสาวสุชานาถ พันธ์แก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๒
นางสาวฐิตินันท์ ชูเมฆ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๓
นางสาวปาริชาต นวลเสือ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๔
นางสาวเจนจิรา พรหมแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๕
นายอดิเทพ ย่องอัน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๖
นางสาวกิงกาญจนา

่

บุญเชิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๗
นางสาวจารุวรรณ ไชยสุวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๘
นางสาวพิไลพร สุขจ้อง

๐๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๘๙
นางสาวมาติกา สุวรรณทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๐
นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีระบาย

๑๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๑
นางสาววรรณภา บุญชูวงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๒
นางสาวกัญญารัตน์ รอดขวัญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๓
นางสาวกัลยา เอียดทองใส

๑๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๔
นางสาวจุฑามาส บูรณะพาส

๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๓ / ๘๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๕
นางสาวชลดา มากคงแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๖
นางสาวถิรดา โยธารักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๗
นางสาวเบญญาภา ทองเกตุ

๓๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๘
นางสาวปยนุช สมัยสงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๗๙๙
นางสาวศุภรัตน์ เพ็งประพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๐
นางสาวสาวิตรี แซ่อึง

๊

๑๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๑
นายปฏิภาณ ภาวจันทึก

๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๒
นายอดิศร เมฆดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๓
นางสาวกนิษฐา สงพราหมณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๔
นางสาวมณธิตา โพธิถาวร

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๕
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๖
นางสาววัชราภรณ์ นวลศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๗
นางสาวสุธิตา พุ่มศรีชาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๘
นายจีระศักดิ

์

คงเซ็น
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๐๙
นางสาวณัฐณิชา บุญกิจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๐
นางสาวธมลวรรณ โคกระทิง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๑
นางสาวปญลักษณ์ นาคชู

๐๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๒
นางสาวมุกดา บุญกิจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๓
นางสาวธนภรณ์ ศรีสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๔
นางสาวปาริชาติ ทรัพย์ฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๕
นางสาวอินทราณี ทิพย์โพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๖
นายณัฐนนท์ รามณี

๐๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๗
นางสาวทิพพาวรรณ วรรณทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๘
นางสาวนงลักษณ์ พังยาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๑๙
นายเนติภัทร สุวรรณกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๐
นางสาวกนกวรรณ สุขสมบัติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๑
นางสาวพิชามญชุ์ เมืองสถิตย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๒
นายธนพล จันทรสุราษฎร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๓
นางสาวทาริกา จงจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๔
นางสาวมัณฑนา สังคะวังค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๕
นางสาวสมฤทัย ไชยผล

๐๘/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๖
นางสาวสุวนันท์ พรมพิภักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๗
นายยศสรัล ราชูพิมล

๒๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๘
นายเกรียงไกร รอดเกตุ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๒๙
นายศุภกิตต์ จุรุวรรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๔ / ๘๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๐
นางสาวเยาวภา กัสปะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๑
นายณัฐวุฒิ จันทวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๒
นางสาวจิรวรรณ คงอนันต์

๑๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๓
นางสาวปาริฉัตร ปานฉำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๔
นางสาวสุรารัตน์ ศิริอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๕
นางสาวอรปรียา จบฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๖
นางสาวอักษรสุดา ประชุมทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๗
นางสาวกมลชนก ลมพัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๘
นางสาวแก้วตา ม้าแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๓๙
นางสาวมนัสนันท์ แดงบรรจง

๑๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๐
นางสาวอรวิมล หม่อมปลัด

๒๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๑
นางสาวปนัสดา ยมแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๒
นายวริทธิ เพชรช่วย

๐๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงจันทร์พิมล สุขย้อย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุชัญญา พัดจันทร์หอม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รอดบัวทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงปยาพัชร สงพราหมณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงเสาวรส คงช่วย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงนิศามณี ศรีนอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงเกศินี พรหมปาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วเล็ก

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงอชิรญาณ์ จาราช

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงนาถนภัทร ทองพรหม

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงรัชนี กัญจนกาญจน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงมัชฌิมา สงศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงภนิดา รจนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงปรางมณี บุตรดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สมมุ่ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงณัฏฐกันย์ ตราชู

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ แก้วเรืองฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายภูริณัฐ เพ็ชรรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงสุชาวดี เพชรทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงศศินิภา ยอดระบำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์ทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงศิรัญญา กาญจนคลอด

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงรุจิรา มูลเหล็ก

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงศิวพร คงช่วย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายฐานิศร แปนศรีนวล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงรวีพร สุขจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา รอดเนียว

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงญาณิศา แกล้วกล้า

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายธนกฤต ฤทธิชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงอริสรา คงเรือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงธัญวชนก วิเชียรคณิต

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงนภัสสร แก้วจำนงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิแก้ว

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงปริชาติ ชิตเดชะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เจติยานุกูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รามณี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ กลมกล่อม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงจารวี จันทร์ดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธีรไนย ทองพิจิตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๒
นางสาวอัครมณี ศิริพันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงดรุณี ยอดศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงพัชรา สมทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงเพชรลดา ศรีสุรางค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายมนตรี มีศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธนพล หวานแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๘ เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ์
เทพพานิช

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายพลวัต ขุนเสถียร

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๐
นางสาวเกสรา เพชรทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๑
นางสาวจินดารัตน์ พินสุวรรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๒
นางสาวพรนภา นิมช่วย

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๓
นายสิทธิชัย พรหมทองสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๔
นางสาวกนิษฐา บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๕
นายอภิสิทธิ

์

หมืนด้วง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๖
นางสาวพัชริดา ไหมชู

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๗
นางสาวพรมนัส หมืนสมบัติ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๘
นายเจตนสฤษฎิ

์

ประจักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวศุภาพิชญ์ ขวัญแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๖ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๐
นางสาวปยสรณ์ ยอดผกา

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๑
นายธนาวุฒิ จันทร์ตรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๒
นางสาวอรอุมา นาพนัง

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๓
นางสาวปยวรรณ สุทธิภักดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๔
นางสาวปยะรัตน์ กลับรอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๕
นางสาวปยนันท์ วัฒโน

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๖
นางสาวรุ่งนภา อ้นดำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วัดอรรถธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงสาวิตรี ขวัญตา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายเก่งกล้า มีใส

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ ไม้แก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์อ่อน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงณัฐชยา นุ่มนวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงธนภรณ์ โกศลเสรฐ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายเฉลิมศิลป ราชมณี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายชนกันต์ ปานขุนรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายชินราช รักษายศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายวรวัส สิทธิดำรงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายสรายุทธ จิตรวิบูลย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายเอกวัฒน์ ฉิมประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงจุฑาภัทร ชัยประพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ซุ่นกี

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงชญานันท์ พรหมศร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงชลธิชา พรหมจรรย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงณานุตา หนูดำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงตติยา ธรรมโชติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงธนิษฐา นิลช่วย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงรัญชิดา แก้วแกมจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงภัสนันท์ พราหมณ์ชู

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงภูริดา ทิมอ่อน

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงมุกธิดา จิตรวิบูลย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงลักษิกา รัตนพันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวรรณวิสา คมวิลาศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงศรีสุนัน กฐินหอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงศศิวรรณ ช่วยคง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสาธินี ชนาชน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๗ / ๘๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงฉัตรลดา เนือเขียว

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงอาจิมา วงศ์เสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๘
นายกฤติน กลินขำ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๓๙
นางสาวประภัสสร คำใส

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงมุกดามาศ คชฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๑
นางสาวกชกร ศรีอุลิต

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงชาคริญา ยาวส่ง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๓
นางสาวพัตติกา รัตนพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๔
นางสาวลลิตวดี สมานทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๕
นางสาวพรรภษา ศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๖
นายเจษฎา อุปลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๗
นางสาวจันทราทิพย์ ศิริรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๘
นางสาวชุติกาญจน์ ชินราช

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๔๙
นางสาววันจักรี เทพยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๐
นางสาวสุกัลญา มาศศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๑
นางสาวจุฑารัตน์ วิเชียรรัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๒
นางสาวพิมพ์ชนก โชติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๓
นางสาวอมิลตรา ชนีมาส

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๔
นางสาวกฤษฎี กาวุธ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๕
นางสาวณัฐวดี ถนิมลักษณ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๖
นายสงกรานต์ ชาสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๗
นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมประสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๘
นางสาวขัตติยาพร เนาวพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๕๙
นางสาวธนธร มะลิวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๐
นางสาวธิดารัตน์ สิขิวัฒน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๑
นางสาวธีราพรรณ เทพี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๒
นางสาวศรัณย์พร บุญเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๓
นางสาวศศิวิมล นนทสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๔
นางสาวสาคร ขุนณะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๕
นางสาวสุพิชชา สุดใจ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๖
นายจตุพร ไพเราะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๗
นางสาวกนกพร ชนะพล

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๘
นางสาวแก้วชนก เสนารัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๖๙
นางสาวจันทิมา แนะแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๘ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๐
นางสาวตรีรัตน์ พฤศวานิช

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๑
นางสาวพัชราวดี เรืองฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๒
นางสาวยุวดี พรหมศร

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๓
นางสาวเสาวภาค จันทร

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๔
นางสาวอารยา ศรีเกิด

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๕
นางสาวกนกกาญจน์ ทองรอด

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๖
นายก้องศักดิ

์

เกิดสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๗
นายชัยวุทธ กาวุธ

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๘
นายอดิศักดิ

์

เพชรา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๗๙
นางสาวจิตรลดา ศรีสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๐
นางสาวฐิติมา พฤกษาชาติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๑
นางสาวนันท์นลิน เมืองแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๒
นางสาวอุษณี กฐินหอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๓
นางสาวเพชรลดา อินทนี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๔
นางสาวยุพารัตน์ เพชรสีหมืน

่ ่

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล วัดมะนาวหวาน  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงมัทกา สิริชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงปทธิรา ธนากรรฐ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงพลอยชมพู เพชรประพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงวริญญา ชาติวิชิต

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกนกพร ดาวัลย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงกนกพร ตันคำ

๋

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกมลพร พรหมแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร กรายแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงกาญจนา ชัยสงคราม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงกุมุทินี ศิริรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงกุลนันท์ ปรีชา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงจันสุดา มีแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายจิตราภรณ์ รักษายศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ รัตนบุษยาพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงชนาภัทร เดชศาสตร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงชิชญา บุญทีสุด

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงธนพร โกรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงนวลหง รักษายศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงปยะมาศ คำบ่อ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงพิชญาภา รักษาวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๒๙ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงพุธิตา รารักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตามี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงภัทรพร บุญสนอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายภัสกร บุญเกือสงค์

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายภีมพล นพ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงภูศิดา คีรีเดช

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงมาริสา สุชาติพงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงวรดา สิทธิเดช

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายวรเทพ ชัยขันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงวรัญญา ถินกำมะถัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงวิลาสินี สมวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสุธิตา ชีวะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงสุนทรีย์ สิทธิรักษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงอัญชนา วัฒนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอาทิสา ศรีอ่อน

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์สวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงกิจติภา รักษาวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายเจตริน เชาว์ช่างเหล็ก

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สองเมืองสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงณัฐการ ขวัญกลับ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงณัฐกุล สุมล

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงตาฉิญา เทียงธรรม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงธนภัทร ทองจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บัวเมือง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้วประภาค

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายปฏิหารย์ มัฎฐาพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หวังขาว

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ล่องแปน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงภัทราพร สว่างเพชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาติวิชิตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมานิตา พรหมจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงปามวลี มิศกาชีพ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงสุชานันท์ ว่อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ผลศัพท์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๐ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุรัชวดี ศฤงคาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๑
นายธนกร ชูประดิษฐ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๒
นางสาวธนัชพร ทองปญญา

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๓
นางสาวพรพิมล เทพี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๔
นางสาววิภาวรรณ บำรุง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๕
นางสาวศิรินภา โนทายะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๖
นางสาวศุภากร ประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๗
นางสาวสลิลทิพย์ นุ้ยศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๘
นางสาวสุธิดา สวนกูล

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๔๙
นางสาวโสภิตา ชินโรจน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๐
นายอนันยศ งามสิงห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๑
นางสาวอนุสรา หัสดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๒
นางสาวกมลชนก เทพี

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๓
นางสาวกฤติมา ถาวรไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๔
นางสาวธิชา ขอนทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๕
นางสาวปพิชญา อินธนู

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๖
นายพงศกร ชำนาญกิจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๗
นางสาวพรชนก ผสม

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๘
นางสาวรัตนา ชู

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๕๙
นางสาวสยาพร สุวรรณพราย

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๐
นายสัญญาพล อุปลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๑
นางสาวสิริรัตน์ สิทธิดำรงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๒
นางสาวโสมสิริน สมแสง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๓
นางสาวจิราวรรณ คีรีเดช

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๔
นางสาวจุฑามาศ เกลียงเกลา

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๕
นางสาวนรินทร์ภรณ์ แซ่เตียว

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๖
นางสาวระพีพรรณ แสงระวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๗
นางสาวรุ่งฟา แท่นอ่อน

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๘
นางสาวศศิณี สิทธิสมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๖๙
นายสุกฤษฏิ

์

วงศ์พิพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

พนาลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๑
นางสาวปริยากร แย้มเกิด

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๒
นางสาวกนกวรรณ แก้วเหมือน

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๓
นายคณิศร แวววงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๔
นายสนิทพงศ์ เดชาสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๑ / ๘๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๕
นางสาวอังคณา ภักดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๖
นางสาวนารีศิลป ราชรักษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วัดควนยูง  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์รักษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงปยฉัตร ชูใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงรินรดา เย้าดุสิต

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายสิทธินนท์ พูลดวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงกรรณิกา ทองคง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายคุณากร พิชัยฤกษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายณัฐพงศ์ คงกำไร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงดุษฎี ชูรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายธรณิศวร์ เลือนลอย

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงนัทธวัล มะลิหอม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงปณิตตรา ศรีสุวรรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงพริญาภรณ์ พัฒน์ปาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายอันดา ครชาตรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงเนตรนภา จิตรอารีย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายพงศธร บุญศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายยศพัฒน์ สุขน้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงรัตนวดี เพ็ชร์แก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงโศภิตา ศรีเทพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายอดิศร จันทร์คง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายอุชุกร สมเขาใหญ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงณิชารีย์ พุ่มก่อ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายนภาพล พุ่มกอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายนวภูมิ หนูหว้า

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายปรัชญ์ชวิน จิตเขม้น

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายปยะ ช่วยบำรุง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงหวรรณกุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศิรินาถ เพ็ชร์แก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายสรดิษฐ์ เพชรชำลิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายสุวินัย ชูช่วง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงอนัตญา มูลโมกข์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายกฤษดา เกตุแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายชญานนท์ ล่วงห้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายนันทวัฒน์ หลักซุม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๒ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงดรุณรัตน์ ช่วยชู

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงจิดารัตน์ เพ็งรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงมลสิชา วงศ์วุ่น
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงปรัชญาวี ใจห้าว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงณัฐชา ศรีทิพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายญาณพัฒน์ กรดนวล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายธัชนนท์ ราชวงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายอริญชย์ หมวดคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายนัฐดนัย หนูบุญมาก
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายกฤษติพงษ์ สีมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายศุภชัย กลินสุพรรณ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายคณิศร บุญเหลือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยิงยงค์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงเนตรนภา มะลิเผือก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงพัชรี เพ็ชรเกลียง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายอนัน ศรีวิมล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายธาริต พลอยมี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หีดเสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชูกลิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายพฤษกร ผิวล้วน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายฤทธิชัย เชือบ่อคา

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายวิชชากร ผิวล้วน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายสหรัฐ สุกใส
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงเกศราวรรณ สานิการ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายณัฐดนัย โสภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี พันธ์คง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ คุณากร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายวิทัญญะ ชำนาญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายศิวะโรจน์ เพ็ชร์แก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายหัสธิชัย สมศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายอธิวัฒน์ นวลแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายเอกราช แซ่เซียน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายกิตติธัช นิยม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายเด่นพงค์ บัวทองดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายธนากร ใจห้าว
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๓ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายธนิสร นาคบาตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายศรันยู ทองคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายศุภกฤต จูเจ้ย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงอรัญญา คุณโย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงอุมาพร ชาญพล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอมราพร เกษรสุวรรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงศิริพัฒน์ ศรีใหม่
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายธีรพัฒ สมศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายกฤษฎา นิลวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงณัฐรดี ปานนก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ลำเลิศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงศศิกาญจน์ พัดวี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายสุทธิภัทร อาจหาญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๘

นายทัศพล แก้วแปน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายพงศธร เลือนลอย

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายสุธาเทพ ประสารศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงชนากานต์ สังลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงวรัมพร จุลรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขประสงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงยุวธิดา กิมหม็อง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายธนากร รามแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงกัญญาพร ฉวาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๗

นายณัฐพงศ์ คงพฤกษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๘

นายพนุชิต เพชรชู
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงฐิตาพร ยอดชาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๐
นายดนุพล ชัยฤกษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ทัฬหกิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงสิรินยา แสวงลาภ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายภาคภูมิ พนมไตรทิพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชลสินธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงศิรินธร ศรีแผ้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๖

นางสาวชลิตา ชัยฤกษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงฐิติกา ขนอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๘

นายนัฐวุธ บริบูรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๗๙

สามเณรสรวิศ บุญส่ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๔ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๐
นางสาวปวีณา บุญแก้วศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๑

นายพรชัย รักษาชล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงพิชญาภา ชัยฤกษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงพีระภรณ์ ใจห้าว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๕

นางสาวศิริวรรณ ชูกลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๖

นางสาวรัษฏาภรณ์ แดงนุ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายณัฐนรินทร์ ไอสุวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๘

นางสาวเสาวนีย์ นามทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงณัฐวดี เพ็ชรด้วง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๐
นายคะณิติน จุลแกบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๑

นางสาวระพีพรรณ สมศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๒

นายสินชัย ปานรอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๓

นายอมรเทพ ชูฟอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๔

นางสาวภาณิดา วันสี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๕

นางสาวพิยดา พืชนุ่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๖

นายวัชรสินธุ์ แก้วผ่อง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๗

นายพัทพงค์ ฤทธิมาศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๘

นายวรเทพ เสกกาญจนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๑๙๙

นายพรชัย แสงโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๐
นายวิศรุต สังข์ผอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๑
นายณัฐกรณ์ รักชาติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๒
นางสาวชุติมา ใจห้าว

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๓
นางสาวญาณิศา แซ่เบ้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๔
นายจิรวัฒน์ มีคล้าย

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๕
นายณัฏฐากร ผิวสลับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๖
นางสาวกาญจนา เมืองด้วง

๒๘/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๗
นางสมฤดี ไชยเดช

๒๗/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๘
นางสาวสุจิรา แก้วประจุ

๒๒/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๐๙
นางสาวโชษิตา ภักดีบำเพ็ญ

๒๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป วัดศิลาชลเขต  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายภูริณัฐ หอมทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อยู่เย็น
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงกุลจิรา ทองชล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงวัลลภา รัตนราช

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายบวรศักดิ

์

สังวาลย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายปรมี พรหมคีรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายปติ ตังมัน

้ ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายเปนบุญ กันยาใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่กัง

๋

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายอรรครเมษ ชูประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงพิยดา คงสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงทิพย์รดา คงเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงนฤมล ใจมัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงนันทิศา โปดำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงบุษยา เลขมาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงประภัสสร พรหมแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงปยาพัชร เพียรจัด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ จันทพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงพิชญา เพ็ชรรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงภัทราพร คงโอ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงฤทัยชนก ปานมณี

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงวิภาดา หวานเสนาะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุพิศชญา ปทมาวิไล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ สุวรรณ์เวียง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงอริศรา สีทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์รอด
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงอุ้มจิต มหาโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายทวีพร มาชาตรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงศิราภรณ์ ซ้ายชูจีน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงอรัญญา เปลียนรัมย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงขนิษฐา วิชัยดิษฐ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายฐากูร ดอกนารี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายเนติพงษ์ เสวกวัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงสุดรัก คำทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงญาดา มุสิแดง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงพรนภา ดิษฐโรจน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงพิยดา ทองพลึง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๗

นายนิติภูมิ ยืนยัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๘

นางสาวชยุดา สารปรัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๔๙

นางสาวนิภาวรรณ จิตรมัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๖ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๐
นางสาวสุพัชรี ชอบธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๑

นางสาวธิดารัตน์ สุขทิพย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๒
นางสาวเบ็ญจวรรณ แพทย์รัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๓

นางสาวพันทิวา อินทรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๔

นางสาวสุวนันท์ ทิพย์ไกรลาศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

พงศ์พรหม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๖

นางสาวปภาศรี ทิพย์ไกรลาศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๗

นางสาวสาทิลักษณ์ โสมเพ็ชร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๘

นางสาวสุมินตรา ขาวเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๕๙

นางสาวมัชฌิมา ธรรมนพรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๐
นายจันตศิต สกุณา

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๑

นางสาวพรรณพษา สมบูรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๒

นางสาวบัวชมพู ตันติศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๓

นางสาวจิราพร สิงห์ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๔

นางสาวชนกพัชร สระทองพูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๕

นายอธิวัฒน์ นวลศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๖

นางสาววิศรุตา ชลสินธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๗

นายธวัชชัย ชูช่วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๘

นายศุภชัย พัดวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๖๙

นางสาวอรพรรณ แก้วกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๐
นางสาวเรวดี ศรีสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๑

นายภูวดล จอมประชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๒

นายสิทธิพงศ์ รอดภัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๓

นางสาวมาลิตา นุรักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๔

นางสาววรนุช ทองสีแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๕

นายอภิเดช พลมัน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๖

นางสาวเกศษราณี สรรพลิขิต
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๗

นางสาวปนัดดา หนูคง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๘

นายทินกร รัตนพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๗๙

นางสาวอุทุมพร ไชยเพชร
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ จังกินา

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๑

นายพีรพรรณ หนูน้อย ๕/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายธนาทร พลนิกร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายอดิศร พรหมจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชูมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๗ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงกุลธิดา เมฆสงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงแก้มกมล ทองจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงชญาดา ช่างคิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงชยาภา ช่างคิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงโชติกา สุวรรณโชติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ เกิดสุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ มีเดช
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงณัชนันท์ ใจแน่
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงบัวชมพู คุ้มสวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายถิรวัฒน์ อักษรทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายชยุติ สิงห์สามารถ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงชนกานต์ วิชิตานุรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงชลนิชา คนใหญ่
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ เรืองรอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงเนตรชนก รสกระจ่าย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสาลินี มาลาเวช

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายกฤษฎา ชูแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายกิตติชัช แสนภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายจารุวิทย์ ช่วยสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงชมพูนุช พรหมแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายปญญาวุฒิ เสียงใหญ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายณัฐพล เสียงใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ เดชทับ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงปยะวรรณ กิมนวล

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงสุนิสา พูลพิพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงอรัญญา นิลสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปานยืน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธ์นิตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงเบญจพร สอนครบุรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายถิรวิทย์ แก้วประจุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายนันทิศ พรหมเดช
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงชนัญชิดา จงไกรจักร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ หัดจำนงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๘ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายเกริกชัย ทองสินสอน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เกตุประทุม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายจุลจักร จิตจักร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายสงกรานต์ เกตแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขสมัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายสืบสกุล พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ หลีพาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงประภาพร บริบูรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงปยนุช นุ่มน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ณิชา จันทร์มงคล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมเขาใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงศิวพร แสงณวันศุกร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ มังกรศักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงกนกกร ณ นคร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงรัตนพร รอดภัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงศุภานัน จิตตรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงอลิษา รัตนวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายปุณยวีร์ เมืองประดิษฐ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ ปดชิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสุชานนท์ คงเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงกชพรรณ เมฆาระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงกมลชนก ศรีพนม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ซังปาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงกัญญาทิพย์ จาทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วนาก
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศุภกิจโยธิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงตรีชฎา เพชรสินธุ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บัวแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงนันท์ชพร สมเชือ

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงปยพร ไชยแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงนันทัชพร ชำมะลิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงพาณิภัค ทองขาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงพิมวิมล กำเหนิดทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๓๙ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี ณ  นคร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงวณิศรา ช่วยสงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมณาเวช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงญาดาวดี คงจันทร์แก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงนริศรา จูเจ้ย
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงพิชภาภัค พรหมปาน

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงภัทราวดี สงค์เสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา เมืองด้วง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงอัจจิมา วิบุลศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ วงค์โคทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีรักษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงสิริรักษ์ เศษเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ดำเพ็ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงชนกนันท์ ณ นคร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงณิชกานต์ ยิงยง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงธันย์ชนก แสวงรู้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ เซ่งแตง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงอรลักษณ์ ชาญณรงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงเอมิกา รัญเวศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายคฑาวุธ สุขยศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายธนพล สมวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายภูธเนศ คชฉิม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายศุภกิจ บูรพา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงอมลวรรณ ทรัพย์มี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังขจร
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายพีระพัฒน์ แสนภักดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายอนวัช ถาวราภรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงฉัตรธิดา แสงทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงณัชนันท์ สมเขาใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ ปจฉิม
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงปนเกล้า งามขำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองใหญ่
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ ยุเหล็ก
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายภาณุพงศ์ เฟอสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ ดีแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๐ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงกันตพร นวลมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ มณีโชติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงนภัสสร แซ่เฮง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีสมบัติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงสุพิชชา พรหมแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์ใหญ่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงอันธิกา วิบุลศิลป
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายคมคณิน โจมฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ย้อยนวล
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายชาคริต สวนสมภาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายตรีภพ โฮแมน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายธน สืบสุพรรณพงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายธนายุทธ นวลมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายนวพล อ่อนหวาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายพันธุ์ฮาลา ปานจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ พรหมแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอชิตพล มีสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกนกพร เพชรเศรษฐ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ เกตุประทุม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงกัญญาวีย์ กิจผดุง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงชญานิศ คงปาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ เทวฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงปณฑชนิต ศรีสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงปยะนุช หมืนสุรินทร์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงเมฑาภัณฑ์ จันทร์แก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุพรรณพงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงสุพิชญา เพียรจัด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ ยินดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงกัลยากร แก้วนวล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงทิพวรรณ เสนน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงปริศนา เกตุเพิมพูล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงผะกาสินี ทรัพย์มี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงสโรชา ฉิมมุสิก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงณัฐนิกา คิดคล่อง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๑ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงพรพิมล บริบูรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สืบสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ โภคสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายชาคริส ทรัพย์เจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายธนาธร ชัยชำนาญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายปฐพล แตงขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงกลรัตน์ อุทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงธมนันท์ สองนาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงพัชรา เนือกระจ่าง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงพิชามญชุ์ กำลังเกือ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงมนัสวี หนูพริบตา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงมีน ณ เพ็ชรวิจารณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๗ เด็กหญิงสิรินทร์ชนันท์
คาวินพฤติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หน่วยทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงรวิสรา ทิพย์รักษาๆ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๐
นางสาวอมลธีรา ช่วยหมู่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๑

นายถิรพันธ์ ช่วงชุนส้อง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๒

นายธีรินทร์ จันทร์เรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๓

นายพงศ์ณภัทร ชูคง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๔

นายสรวิชญ์ ชูแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๕

นางสาวกรรณิการ์ ใจห้าว ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๖

นางสาวกัญรัตน์ สุวรรณรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๗

นางสาวกุลธิดา เขียวขาว
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๘

นางสาวนฤมล ชาญณรงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๔๙

นางสาวอริศา ชัยชำนาญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๐
นางสาวจณิสตา พิทยาภรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๑

นางสาวจิราวรรณ พรหมแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๒

นางสาววนัชพร พรหมเดิม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๓

นางสาวศรัญญา ชลสินธุ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๔

นางสาวสุภาวดี แหวนเพ็ชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๕

นายณัฐวุฒิ ฐิตะกาญจน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๖

นายกัมพล เลขะผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๗

นางสาวกานต์ชนก ขลิบแย้ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๘

นางสาวกนกวรรณ ช่วยขำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๕๙

นางสาวจุฑามาศ เรืองสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๒ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๐
นางสาวชรินรัตน์ ลิมศรัทธา

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๑

นางสาวธิติมา ศรีใหม่
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๒

นางสาววรกมล บุญมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๓

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีใหม่
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๔

นางสาวปาลิดา มีสะอาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๕

นางสาวภัทรวดี ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๖

นางสาวสุญาดา เกษถนอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๗

นางสาวธนัญญา ยิงยง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๘

นางสาวญาณิศา จิตเขม้น
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๖๙

นางสาวธนภรณ์ ณ นคร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๐
นางสาวธิติมาพร เมปริญญา

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๑

นางสาววรางคณา เพ็ชร์แก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๒

นางสาวกุลวัฒน์ ใจห้าว
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๓

นางสาวพัชนิฎา ศรีใหม่
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๔

นางสาวกัญญสรัตน์ ช่วยสงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๕

นางสาวศรอนงค์ บุญเต็ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๖

นางสาวชฎาพร ฝอยทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๗

นางสาววรรณพร สุขเฉวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๘

นางสาวทิพย์พากร พรหมแก้ว
๑๖/๖/๒๕๒๑

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๗๙

นางสาวพักตร์ผกา ศรีสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา วัดสุชน  

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายอติรัณณ์ เนตรสุวรรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงนัทกานต์ ชนะรบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงพิมม์ชนก พานทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายสิขเทพ สงสว่าง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายอนิรุทธ์ บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายอรุณกมล คงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายพงศธร ปนทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงกานต์ชนก วงค์รอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ ภิรมย์รักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงปยะรัตน์ ขวดทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอภิชยา นาคมนต์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงธันย์ชนก ปลอดเขียว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัชชา รอดเรืองฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงชญานิน ยังช่วย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงเพลงอักษร ฉิมเกือ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๓ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงณัฐจรี คงดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐริกา พรหมเกิด
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงนาถฤดี อ่อนวิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สินทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงฐาณัดฎา เจริญสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงณัฐธภา แคล้วอาวุธ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงกชกร ผลบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คงเรือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายชัยภัทร์ เดชสุวรรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายพีรพล เจยาคม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงนาตาลี เสนพรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายปวริศ อุดมไพจิตรกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทร์คง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายกุลชาติ จิตรเสถียร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธัชนนท์ อ่อนขวัญ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายปวีณวัช กัญชะนะกาญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายกิตติภูมิ ขุนฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายปริพัตร ผสมกิจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ช่วยจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงณัฐริกา ศศิสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงกรวิภา โส้ปะหลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงชนัฌชา ชูแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงขวัญมนัส แก้วศรีจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงภัณธิรา ศิริวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา ชนะขวัญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงเบญญาภา เกาะทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายเมธัส จันทร์อินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายทินภัทร หนูด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีบริรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายวีระภัทร ขวัญใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายชนุดม คงเส้ง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายแสงสว่าง จิรักษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายภัทรธร สะตะพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเนาวรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๔ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงชลิตา พูลเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงกนกอร อักษรนิตย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงแพรชนก พูลเกือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงพิมพ์วิไล หนูเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงจันทิมา หนักเกิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงธนากานต์ เกือชู

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงวรัญญา พรหมมินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุดมพรสุขสันต์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงปฐมาวฎี จันทร์ทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงแก้วมรกต รามณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองทะวัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์ปาน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงนิติพร หมืนจร

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงศิริยากร ศิริชุม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงจันทมณี ราชแปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงธาริณี ภุชงค์เจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงอภิสรา ศรีเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายกันตภณ หิรัญธานี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายชนาธิป ไหมสีทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายศิลปศรุต บำรุงชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์เดช

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงญาณิศา นวลแสง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงสิริพรรษ ผดุงรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี ภารชาตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงอาภาภัทร เพียรชัยสง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงธวัลยา บุญทองแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายเกรียงไกร คงเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายชนกันต์ เขียวแปน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายเชาว์วัฒนา นุ่นนิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อินศรีทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายนรากร อ่อนวิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายนักรบ เหมือนแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายพุทธาดา ทองบุญชู
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายรภัสศักย์ เอียดเกลียง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายวีระชัย วงค์รอด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงชิตชนก คงไพฑูรย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงปณฑารัตน์ พูลขาว

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงภารดี จันทร์มุณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงวิชาวดี เพ่งพินิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงสิริรักษ์ ยอดรักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายวรมัตถก จันทวดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายณัฐฐาปกรณ์ ภิรมรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายสิริกร สุขแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงวาสิตา เทียงสนิท

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงจิตติภัทรา จันทร์ศรีทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สอนสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงญาณิศา ชิตศักดิสกุล

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๗ เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์
เรืองช่วย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะอวด

วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายนพกฤตย์ หนูแปน
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ จัตตุพงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายธีร์ธวัช ช่วยแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายนพกร วุ่นน้อย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงอัญจริยา เปลียวปลอด

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงอิศราวรินทร์ ชิราภรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายไกรวิชญ์ ขันธจีระวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงณัฐชา ศรีเมฆ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายสราวุฒิ สุวรรณชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายกฤติน รักเอียด
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงลัคนา ตรงแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงณชามญชุ์ จงหมาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงปรียาภัส หอยนกคง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงมนรดา เกือกูล

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๒ เด็กหญิงเพ็ญประภารัตน์

บางขะกูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายเกรียงไกร บุรีภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงปวริศา จันทร์ปาน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา นุราภักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายธนภูมิ สงชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงอัยลดา คงแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ฉลาด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายสนธิ ทองคง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๖ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยพลบาล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ วิมลเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงนัทธพร พลนุ้ย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอภิสรา รจนา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายมุนินทร์ แลกจันเหนือ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลิม

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงกานต์สินี สุขมาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

สุขเนาวรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายอัครชัย ชูขำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงกัญจนพร ชัยเคร็ง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายปยวัฒน์ ไผ่เส้ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงยศยา แสนมอโด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายเมธิชัย บุญญานุกูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงทิพย์สิริ แก้วทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองนำแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายอัคคณัฐ เรืองกระจ่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กชายปยะพัทธ์ ชูช่วย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายกานต์นิธิ กิจสระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายณัฏฐากร ชืนกลิน

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ เกือนุ้ย

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงปพิชญา อินทร์อักษร

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงอติยา เฉิดฉิม

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายโอเปล เรียบร้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงวีรภัทรา มณีโชติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายธนธัส จันทบุรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงธินัญญา เรืองประดิษฐ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายธัญชวิชญ์ เขียวแปน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงนำมนต์ นวลมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงนภัสสร มุมมาลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงนภัสกร เหมือนแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะอวด
วัดหมืนระงับรังสรรค์

่

 

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงไปรยา ทรัพย์มาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงยุภาวดี อิสรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายวรรณรัตน์ พรหมแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงเกวลิน เสือคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงชนันท์รัตน์ จุดสำอางค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๗ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงณปพรรณ ถาวรนุวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงธัญพิมล ฉลาดลพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงปริยาภัทร รอดเกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงปรียารัตน์ รัตนมุณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงปาณิสรา บรรลือพืช
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงแพรวา เจริญธรรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงมณฑิตา ฝอยทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงมุศิตา บุญประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงลัคนา หนูมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุฑารัตน์ ดิษขนาน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุปราณี ใหมเสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงกรรณทริยา พรหมแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงกัณฐิกา ยิงเหนือวงษ์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายศรัณย์ โชติเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เมืองดิษฐ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงอนันตญา ไชยวรรณโณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงอนุสรา คงทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงปณัฐฌา ชูกล่อม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงวนิศรา ทองเทพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายอัครเดช มรรคโช
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงอาภัสรา มากทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เดชสุด
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีชะฎา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงชลธิชา นาพนัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงณัฏฐิดา ชูสังค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงณัฐนรี ชำนาญกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ รัตนพงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงปทมาพร พงค์เพชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชมเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงมินตรา คงเขียว
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงรจนา จันทร์ดำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงสุบัญติญา ชัยชนะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงอรรถวดี กาญจนพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงกาญจนา ชูจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงวิรุฬรัตน์ รักมาก
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๘ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายอานนต์ มุณีจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายชญานนท์ แก้วโยธา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงจิรปาณ บูชากรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงมุขดาวรรณ ทวดธรรม

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๔

นางสาวปยะธิดา สุกเกลียง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๕

นางสาวมุทิตา เพชรเกตุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๖

นางสาวสิรินยา รุ่งเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๗

นางสาวอัจฉรา รักช้าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๘

นางสาวกชกร ทับจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๗๙

นางสาวกุลิสรา ทองนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๐
นางสาวศิริพร เภกกิม

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๑

นางสาวสาสินี แซ่อุ้ย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา แก่นอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เรืองขนาบ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๔

นางสาวภัฏฏินวดี เกราะแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๕

นางสาวธิดารัตน์ แตงเกลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๖

นางสาวกิตติกา แนมไสย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๗

นางสาวรัตรฏสภา บุญพา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๘

นางสาว?ณัฐธิดา ชูศรีหะรัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๘๙

นายธนกฤต ขุนแผ้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๐
นางสาววรรณภา ทิพย์อุ้ย

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงนราทิพย์ แสงแปน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงสุชาดา พรหมยา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๓

นางสาวณัฐริณีย์ ปราณเกิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๔

นายปฏิวัติ เสือด้วง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๕

นางสาววิรการ โสมจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๖

นางสาวธันยพร ชูจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๗

นายชาคริต จันทวี
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๘

นายธนาวัฒน์ อภัยโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๖๙๙

นางสาวอังคณา คงสุทรู้
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๐
นายรนกฤต ทวีชาติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๑
นายธนากร มาเพ็ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๒
นางสาวระพีพรรณ เพชรพวง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๓
นายอภิวัฒน์ ราเวลเย่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๔
นางสาวนาชติญา คงเกือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๙ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๕
นางสาวนริศรา ช่วยนาเขต

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๖
นางสาวยุภาพร อิสรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๗
นางสาวปภาวรินทร์ ขวัญแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๘
นางสาวธิดาทิพย์ ศรีสังข์

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๐๙
นางสาวอภิยา คงดำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๐
นางสาวปนัดตา ปานนิม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๑

นางสาวมาลิสา วันแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๒

นางสาวกนกภรณ์ ทรัพย์สิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๓

นางสาวชนินาถ จุ้ยนุ่ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๔

นางสาวกัลย์ศดาณ จิตรเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๕

นางสาวปทุมรัตน์ ปานตุ้น
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๖

นางสาวนัทธ์ชนัน ปดชิด
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๗

นางสาววิภาวิณี ปานมี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๘

นางสาวธนพร ทองเทพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๑๙

นางสาวอุมาพร จันทร์แก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๐
นางสาวกัณฐิกา มูสิกะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๑

นางสาวชัญญาพร ธรรมธนวันต์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๒

นางสาวพิชญ์สินี วงศ์วรรณา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๓

นายสิทธิเดช เดชสุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๔

นางสาวชุติมา กรรมแต่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๕

นางสาวมัณทนา รสมาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๖

นางสาววชิรญาณ์ ธนบัตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๗

นางสาวอภิญญา ผุดลาภ
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๘

นางสาวกิตติมา ศรีวาริน
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๒๙

นายปยะวัฒน์ ทองมาก
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๐
นางสาวณัฐกาญจน์ ร่วงราม

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๑

นางสาวดลพร ศรีทองปลอด
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๒

นางสาวรัตน์ติญา ดำรงยุติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๓

นายไชยชนะ รักษาวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๔

นางสาวนฏกร ชำนาญกิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๕

นางสาวรัชนีกร ฝอยทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๖

นางสาวอรอุมา บัวกิง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๗

นางสาวอาภาพร เอียดแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๘

นายกิติศักดิ

์

คงนก
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๓๙

นางสาวคณิตา นวนสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๐ / ๘๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๐
นางสาวฐิติรัตน์ ทองเอียด

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๑

นางสาวดวงแก้ว เทวี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๒

นางสาวธนาภรณ์ เพ็ชรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๓

นางสาวปวีณา จันทวี
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๔

นางสาวนันทวัน กำแต่ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๕

นายนัธทวัฒน์ พรหมจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๖

นางสาวเก็จมณี สุวรรณโณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๗

นางสาวณัฎฐธิดา นุ่นนุ้ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๘

นางสาวณิชารีย์ อินทร์ชัยทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๔๙

นางสาวทิพยวรรณ วันดาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวยุพิน ประแจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๑

นางสาวสุทธิดา นวลล่อง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๒

นางสาวปทมา คงกิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๓

นางสาวจารุวรรณ หนูทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ ผลาจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๕

นางสาวฐิติมา ชูศรีหะรัญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๖

นางสาวชนะใจ จันทร์วงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๗

นางสาวสุภารัตน์ จันทร์หลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๘

นางสาวสุนิษา ถนนแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๕๙

นางสาวจินดาพร พูลแสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๐
นางสาวศิริพร ไทรแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๑

นางสาวอมรรัตน์ ไกรไทย
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๒
นางสาวพลอยไพลิน กิงแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๓

นางสาวพัชรกิติ

์

จันคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียรใหญ่ วัดบ่อล้อ  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายพงศธร อุ้ยเกษมสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

กนกกาญจนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงกวิสรา ปานแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายชัยณรงค์ จันตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางน้อย วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงพฤทธชาต ชูทิพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

ถัดศรีไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สงสังข์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๑

นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว
๒๕/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านวังหอน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงกัญชพร เกิดแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ คงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๑ / ๘๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ขุนสงคราม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรักขิตวัน วัดรักขิตวัน  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายอิทธิพล สุขเนียม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายคิมหันต์ ชูถนอม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงเขมิกา สวัสดิรักษา

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายฉัตรพล ช่วยสม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายศิรชัช เรืองพุทธ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายศุภพล ชูแปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงญาณิศา เจยาคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงนันทิชา จันทรชิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายนวมินทร์ หนูปาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงวรลักษณ์ กิติสาโร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงชาลิสา พงศาปาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองรอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

รักมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ชุมคง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงปยภรณ์ ช่วยศรีนวล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายทรงวุฒิ พุมฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุวพัชร อนุไพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงสุวพิชชา อนุไพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุชาดา อักษรพิมพ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๕

นายธรรศ พงศาปาน ๒๐/๒/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๖

นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้ว
๒๖/๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านขอนหาด วัดขอนหาด  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เพชรทองบุญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายชินภัทร บุญพรหม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายนันทภพ บัวคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายธนกร ทองนอก

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายนพดล เหมือนแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงนัทกาล นพรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายพีระวัฒน์ บุญทองใหม่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงขวัญธิชา นักเสียง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงจุฑานันท์ คงคูณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงญาดานันท์ ดำคง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงธัญสุดา ส่งโสม

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงนฤมล แสงจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงเปมิกา เพชรคง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๒ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงไปรมา เจริญวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายก้องภพ ไชยสุวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายจิตริน ชูทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายเจษฎา ทองสุก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ คงเย็น
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายอนุชา ทองนุ่น

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรหมดวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงดลพร ด้วงดล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ภิรมย์รักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงวริยา ภูคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ คงเย็น

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี คงจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงพิมม์มาดา ไทยนิรันดร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายกฤษฎา หนูเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายวสุพล ดวงอรุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายวีรยุทธ์ นิมิสวิง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงบุญยพร ดวงอรุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงภาวิณี เมืองแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายธนวัติ ทองสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายภูวกร ทวิโชติเกษม
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ รักษ์ทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายยุทธิพงค์ คงเทพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายวรเวศ รอดกรง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายศุภโชค สุขอนันต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงชุติมา ถือทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ คงเอียด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา ประโจ๊ะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี อ่อนนวล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๘

นางสาวฐิติมา เดชสงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๓๙

นายสิทธิกร หนูรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๐
นางสาวณัฐกานต์ คงกลับ

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงดารภา ชูจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงณัฐพร ชูเรืองสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงธันยพร เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงธนัชพร กลางนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๓ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงเบญจภา อินทร์ทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงปริษณา แว่นนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงวนิดา คงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงอัจฉริยา ชัยยัณห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงไพรยา ทองกลับ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนชิง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายพีรวิช รักษายศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายไวภพ ปานทองแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายอนุวัต ทองนุ่น
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงเขมิกา เพ็งหนู
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงฉัตรชนก แซ่กัว

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงวรรณิษา พลายด้วง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายธนกฤต เฟองฟา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายปทเมศย์ กล้าคง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนเคร็ง วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายศุภกฤต ชุมจินดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายธนพัฒน์ ดำหนู
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายสพล สมบุญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีสุขแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนยาว วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงมุกดารัศมิ

์

ฉิมรัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายสิทธิโชค ทองพูน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญยืน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายนันทกร หนูขำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ มณีกาญจน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขวัญใจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงณัฐธัญญา ใจดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงดลนภา เรืองภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงปณณพร เมืองทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงพรชิตา พรหมกลัง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงพรนภา มุสิกะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชุมทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงมณฑิรา สมหวัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงวันนิสา ดับประดิษฐ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สิตาแสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงสุภาพร ดัชถุยาวัตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงนฤวรรณ แปนสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงสาริศา จันทวดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๔ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายนพดล ทองเกตุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงมธุรส มาลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงจินต์จุฑา เพ็ชรล้าน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงอริสา ศิริรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงมิรันตา ปลอดวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายอภิชัย นะสงคราม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุภักดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงคันธารัตน์ ปกศรีสิงห์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงธันวรา จันทร์สังข์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงปวิชญา นามสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วังบุญคง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงวริษฐา มณีโชติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงวิภาดา กลินแก้ว

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงศศิธร ภูวสุธร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา รัตนเลิศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายธีระพงษ์ หัทยานนท์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายผดุงเกียรติ

์

อินทร์ปราง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายพีระพล อ่อนภักดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายศิวกร เกือแก้ว

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงทิพนภา หนูเขียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงนัฏฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงผัลย์สศุภา เพ็ชรหอย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สร้อยสังวาลย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงมนสิกานต์ พูลขาว

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงวริศรา ปญญาทิ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์แก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล เสนแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงศิริภัทร ฤทธิชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี หนูช่วย

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงอัญชนิกา อ้นประวัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงพรหมพร เย็นสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงสริตา ตรีแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงโสภิตา หนูรอด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สงสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายอนุตร ทองสังข์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงปณิดา หวังแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สงสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงสิริมงคล วงษ์กรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ภารชาตรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ กันประกอบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายพงศ์พล ภูหินกอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายวรพจน์ แก้วดำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงอภิชญา ศรีคงแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายวรพล มะลิวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงนันทิชา หาญณรงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงนวรัตน์ รักแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จินตาคม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๗

นายอดิเทพ ศศิสุวรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๘

นางสาวชลิดา เตาเกตุ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๒๙

นางสาวปยวรรณ ปราบด้วง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๐
นางสาวพิมพ์ชนก เหลือสม

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงกัลยกร นาคนวล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๒

นางสาวอรรัมภา ถึงเสียบญวน
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๓

นายชินาธิป ลิมมุ้ย

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๔

นายปวริศ จันทร์ปาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๕

นางสาวอนุสรา ปาละกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๖

นายเกียรติยศ คงทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๗

นายอรรถโกวิท หนูทองแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๘

นางสาวกฤษณา ไชยรักษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๓๙

นางสาวกัญญาณัฐ มุมมาลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๐
นางสาวจันทร์จิรา โกติกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๑

นางสาวเพชร คำนวณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๒

นางสาวศิรภัสสร สุวรรณวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๓

นางสาวอธิติยา ปรางทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๔

นายคณาธิป คงขลิก
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๕

นางสาวสุธิตา หารนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๖

นายพิชัยยุทธ์ แกล้วทนงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๗

นางสาวทิพย์สุดา สาทะเวช
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๘

นางสาวบัณฑิตา มูลวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๔๙

นายพีรดนย์ เรืองช่วย
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๖ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๐
นางสาวเนาวรัตน์ เผือนคำไฮ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๑

นางสาวมุกดามาส แก้วโนนตุ่น
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๒

นางสาวสุภาวดี คงฝาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๓

นางสาวปวันรัตน์ ชุมพลับ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๔

นางสาวรัตนาภรณ์ หนูรอด
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๕

นางสาววราลี ไชยภักดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๖

นายณฐกร บุญฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๗

นายพัฒนพงค์ ด้วงสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๘

นางสาวพรพรรณ แสงสุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๕๙

นางสาวมณธิดา สิทธิสาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๐
นางสาวลัดดาวัลย์ เกือกูล

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๑

นางสาวสุดารัตน์ เรืองหยู่
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๒

นางสาวอภิษฐา หมุนคง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๓

นางสาวศุภิสรา ทองเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๔

นางสาวรัตทิกา เพ็งจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๕

นายกิตติภพ ชูกลิน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๖

นางสาว่สลิทิพย์ ชุมแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๗

นายวีรภัทร ทองเกลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๘

นางสาวปาริดา เจือบุญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๖๙

นางสาวสิตานัน แข็งแรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๐ นางสาวประกายทิพย์
ฉิมมณี

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๑

นางสาวอรปรีญา ภิรมย์รักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๒

นางสาวนฤมล ชูแสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๓

นางสาวปยฉัตร ช่วยคงทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๔

นางสาวทิพวัลย์ นรสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๕

นางสาวกญญาวีย์ ชูเเก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๖

นายเกียรติศักดิ

์

ด้วงสีนวล
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วัดดิษฐวราราม  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายธนภูมิ ชูตวาสน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ วัดคีรีกันทร์  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ มากสัง๘
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ วัดคีรีกันทร์  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงสวดี กุศล
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ วัดคีรีกันทร์  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงปาริชาติ ผลศัพย์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ วัดคีรีกันทร์  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงเรวดี ชูเพช็ร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ วัดคีรีกันทร์  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา สินละเอียด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายอดิศร ดุมกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๗ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายธนโชติ บุญประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงกชกร ชุมภูทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงสิทธิพร ไชยสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงกรกมล อักษรเงิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายคุณากร โชติศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายคชานนท์ โชติศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร ศรีจงกล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงปพิชญา ส่งเสมอ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พลายทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงปริชาติ บุตรนำเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงธิดาพร นันทะเสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดลานสกา  

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พัฒน์ทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงศิรดา สมบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชุมชู
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายพงศกร ใจสบาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงณิชาภัทร เต็งทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๑
นางสาวถิรดา ด่านซิโรเรศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ นวนมุสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงณัฐชยา อยู่จุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงวริญา จรุงเดช

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา โสมปาน

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายธนาสิน ขาวขะวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาลเลิศจิตรากุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงปาลิตา รอดทัพ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายธนธรณ์ พ่วงคง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงนันท์ชพร ผอมถึง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สมทรง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ปานดำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงจิรัชญา พูลติม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงนรมน รุ่งเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงอรกช เชาวพงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงสุปรีดา ยุบลวัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงทรรศยา สงแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงสุวีรยา ปทมาวิลัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงมัสยา งามยิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๘ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงปยาภรณ์ พึงยาง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนอมพิทยา
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงวาสนา แคล้วคล้อง

๒๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนขนอมพิทยา

วัดจันทร์ธาตุทาราม
 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายจิรพัฒน์ ศรชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายชนะพัฒน์ เสนเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายไชยยัน มีธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายณภัทร อรุณรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายภนุวัตร พรหมเมศร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงขวัญพร สมบูรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงจิตติมา อินทสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงนฤมล ธรรมเสวต

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงปทุมรัตน์ จิรังพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงปริตา ใจสบาย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงศิริภัสสร ศรชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสโรชา รอดสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายศุภวิชญ์ โสมคง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๕
นายณัฐวุฒิ เทพบุรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงพรนัชชา เกศมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพชร สงทองแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๘
นางสาวปยดา สิงห์ทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๓๙
นายพิจักษณ์ ทองสม

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๐
นางสาวกันติชา ชนะพงศ์ปกรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
วัดจันทร์ธาตุทาราม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายธีรภัทร์ จงจิตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา ล่องโลก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๓ เด็กหญิงภัทร์ศญาณันต์
พรหมศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายภุริทัต เพชรประพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงชุติมา ไม้ทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงปยนันท์ สิทธิประการ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชาวนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายภูมินทร์ คชเชนทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงถนอมพร ลักษณะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายณัฐธัญ เห็มกอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงปฐมพร หนอนไม้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงปริยฉัตร สุขราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงณัฐธิชา พลการ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงทัสวลัย ปรีชา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๕๙ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวัชรินทร์ ยับ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงวาสิตา หนูเพชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

นุวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายศิรวิทย์ สุขใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายศุภวัฒน์ ชูนวล

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงชัญญานุช ปรีชา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงสกุลทิพย์ อาศัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงอาภารวี วงศ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายโจนาธาน ก๋งเม่ง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงปุณณภา ราชมณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงพรหมพร มุ่ย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เลิศไกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ จอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพชรสังข์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงพรฐิตา พรหมศิลป

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงสิรินยา สุคชเดช

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงกนกพร จงจิตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงศิริรัตน์

แช่มไพสาลสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงเยาวธิดา วงศ์สวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกัญจน์อมร โอยสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงพรนภา ภิรมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๖
นางสาวอัจฉรา อาการักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๗
นางสาวอินทิรา บุญวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๘
นางสาวปยธิดา มัฏฐาพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๗๙
นางสาวนันทนัช ปรายราย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๐
นายปริญญา ตามี

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๑
นางสาวสินิพัชร ศรีมุกข์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๒
นางสาวภัทรินทร์ ปราจีนบุรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๓
นางสาวศศิกานต์ ลอย

๒๙/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๔
นางสาวอิสริยาภรณ์ ทองบัว

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๕
นายธนัชชา วิจิตต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๖
นางสาวเกษริน คีรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๗
นางสาวอัญฉรีย์ เชาวลิต

๑๐/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๘
นางสาวอิษฎา สู่สุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๘๙
นางสาวณัฐกานต์ ศรีสว่าง

๒๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๐ / ๘๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๐
นางสาวนฤมล สิทธิเชนทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๑
นายธไนศวรรย์ หมืนนคร

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๒
นายธีรภัทร์ มัชฌิมวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๓
นางสาวสุธามาศ ทองสองแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๔
นางสาวสิราวรรณ รักษา

๒๙/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๕
นางสาวสุกัญญา วงศ์สวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๖
นางสาวสุภานัน ปล้องชู

๑๑/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๗
นายอดิศัย สองเมือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๘
นางสาวธันยพร รัตนมาศพิสุทธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๐๙๙
นายวรวุฒิ ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายภัทรพี ขวัญแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงชมพูนุช แก้วอาสา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงวิมลภัทร ถันอุปถัมภ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงสุธัญญา วรรณสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงณัฐนิชา อรุณแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงวริศรา ชัยมงคล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงสิรามล ดารารัคน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ชูประสูตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ผกา มาสชิวหะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ประทุมมาศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงรังสิมา ฉิมมี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงอพินญา ผกากรอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงศิริวิมล แทบทับ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงอัญชลี ศรีธานี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายศุภวิทย์ กายฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมโลก วัดพรหมโลก  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงสุมิลตา เกตุสุรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงอทิตา มูลย์พิษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงสุชาดา คงทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงกัลยกร สนิทงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยก

่

วัดทุ่งยวน  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงรุ้งนารี ศรีนวลอ่อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญคล่อง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงอรจิรา รักศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงกชกร ยังช่วย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงวรดาร์ เย็นรักษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๑ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายภัทรดนัย ศิริสมบัติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงเอมิตา เดชขนาบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายดนัยภพ ชวดชุม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายพันธศักดิ

์

คุ้มตัว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายภูมา อ่อนเคร็ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายรัตนชัย ศักดิจาย

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงณฐพร แสงพุ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงปาริตา ศรีไสยเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงพุทธชาติ เชือแก้ว

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงรวีพรรณ สืบสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงรัตน์ทิยา พันธนู
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงศกลวรรณ วระดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงอัครชา มากพา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายคณิศร รัตนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายธีรเกียรติ หนูดำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายอานนท์ เรืองรอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงกัลยณัฐ แก้วสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงดารินทร์ แก้วนวล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ขาวเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงนิชนันท์ มีปด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงพิมพ์วิมล มุสิกะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงสุชาวดี ทองอุ่น
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรียาเทพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา เกตุชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงปยฉัตร บรรจงช่วย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายอาทิตย์ ใจมัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปลอดเถา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงชนันนัทธ์ พลัดบุญทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงณัฐวรา รุ่งแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงธัญสินี จีนนุกูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงปนัดดา เกิดสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงปาณิสรา พลไชย
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงพรนภา คงแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๒ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงพีรดา ทองเสมอ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงพุทธชาติ สมุห์นวล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงวัลภา ทิพย์เสวก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงวิสุตา ชัยมุสิก
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูช่วย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงหทัยชนก รักเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงอริศา กลินดี

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงอาทิตา ไหมแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายชัชชพนธ์ เวชาสิริมาลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงจิราพรรณ บุญจริง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงชนิตา ช่วยสงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงชัญญานุช คะเณย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงญาดาวดี พิพัฒนานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงธัญฎา ศิริปญญา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงธันยพร เพ็ชรนก
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์เอียด
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงพรหมนภา กลินบุญแก้ว

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงพิชญธิดา รอดชุม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงอนุชนา ปานเนียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายยุทธศิลป รักษ์ทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ไกรทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงนงนภัส เมืองจีน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงนัฐลดา ชุมจีน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงมุฑิตา ส่งแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ กันไพเราะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงอทิตยา จงกลพืช
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงทิพย์เกษร บัวปลืม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงพรธิตา รักษ์ขนาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงอัสมา นำสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองรอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศีลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายธนเกียรติ มะลิแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงภัทรวดี ยีมี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงลักษิกา คล้ายคลี

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๓ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงอรณิชา เสนทองแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงกชวรรณ์ ปนเยือก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงปภัชชา ทองส่งโสม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทองสัน

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงศิริพิญญา ปานแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงสโรชา นาคแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายชินกฤต ชัยประดิษฐ์พร

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงครองขวัญ คงแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงนภัสกร ธัมโร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงวรัญญา คงเอียด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงวันดี คงแดง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงศรุตยา ทรัพย์บัว

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงศิรินันท์ ไชยพังยาง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงอมราวดี นินทโครธ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ กรรณสุรงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงปริมนภา พลไชย

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงอรอุมา รามแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงนิชนาฎ วงศ์มาดิษฐิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงปณัฐดา ศรีช่วย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงผาติรัตน์ แก้วสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงศจี รักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงศิริรักษ์ เถือนจันทร์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงเกศรา พูนพนัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงชณิสรา อาชาฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๑๙

นายนิติ ลุยจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๐
นางสาวชฎา บรรจงเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๑

นายกฤษฎา ยอดบางไทร
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ มัคสิงห์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๓

นายอภิวัฒน์ ทองแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๔

นางสาวธันยพร จันทร์ปาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๕

นายพลกฤษณ์ รอดแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๖

นายสุริยะ นวลล่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงบุษกร ดวงใหญ่
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๘

นางสาวจิระกมล เมืองแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ลีละพงศ์วัฒนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๔ / ๘๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๐
นางสาวณิชกุล เพชรรอด

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๑

นางสาวโสภณัฐ ชิตพงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๒

นายจักริน ดวงใหญ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๓

นางสาวณัฐกานต์ คงสงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๔

นางสาวเกษมณี ไกรทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๕
นางสาวเกษราภรณ์ เสนเอียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๖

นายธนวัฒน์ ชายขวัญแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๗

นายสหัชชัย บัวเกศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๘

นางสาวอังคณา ประดงจงเนตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๓๙

นางสาวณัฐมล อ่อนเคร็ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๐
นางสาวมัตติมา อ้นเมฆ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๑

นางสาวรจนา เมฆจันฉิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๒

นายณัฐพล อัศจรรย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๓

นางสาววรลักษณ์ เทพช่วย
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๔

นางสาววิภาดา สังข์ทองจีน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๕

นายวัชนสรณ์ จันทร์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๖

นางสาวอินทิรา ดวงใหญ่
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๗

นายกฤษฎา วิจิตรโสภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๘

นางสาวรัศมินทุ์ นิจศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๔๙

นางสาวชุติพร รักบำรุง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๐
นางสาวญาณภัทร วิจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๑

นางสาวสิริรัตน์ จันทร์สองแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๒

นางสาวสุภานันท์ จันทรวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๓

นางสาวสุรีรัตน์ เอียดแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๔

นางสาวกัญญารัตน์ คงเอียด
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๕

นางสาวจารุณี บรรจงดัด
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๖

นางสาวจารุวรรณ จันทร์เติม
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๗

นางสาวฐาปณี พรหมดวง
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๘

นางสาวอภิชญา ส่งรอด
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๕๙

นายวรินทร มากทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๐
นางสาวอมรรัตน์ นวลปาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๑

นางสาวสุชาดา สุกสาร
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๒

นางสาวอริยา พรหมพล
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๓

นางสาวภัทรวดี พรหมทองแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๔

นางสาววิภาภรณ์ เพ็งแพ่ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๕

นางสาวนริศรา คำแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๖

นางสาวสิทธิณี เพ็ชรรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

วัดทุ่งเฟอ  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงณัฐริกา ฟุงเฟอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงศิริวิภา สมศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศักดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา เพชรเศรษฐ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงญาณิศา บุญเหลือ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงศุภสุตา ยิมเส้ง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์กุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงชนกภรณ์ ปานกอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายธนกร ศรีสว่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงชลนิภา ขรัวทองเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงณิชากานต์ พรหมคีรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วประดับ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงเบญญาภา ชนะเพชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ ปรีชาวาท

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงพรรณชิตา กลินดี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายนนทพัฒน์ วินิจผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายธนัทเทพ เพชรบูรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายนภเกตุ ช่วยสงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายชาญสิทธิ

์

ชูพงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ก้องบูลยาพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงธนัตนันท์ เกษรสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จิตมัน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายรตภูมิ ศิริสมบัติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงปญญาวี จันทร์ทิพย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงณัฐฐิการ์ จูห้อง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงกัญวรา ขุนเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงพรนัชชา เทวฤทธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วัดประทุมทายการาม

 

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๔

นายฐิติพัฒน์ รักวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๕

นายธีรภัทร์ ยะโส
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๖

นายพิชัยยุทธ บัวสกัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๗

นางสาวเมษณี แผ่นศิลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๘

นางสาวพรประภา ธรฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๒๙๙

นางสาววิมลรัตน์ เพชรรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๖ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๐
นางสาววัชณีกร สวนกูล

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๑
นางสาวอัณศยา ชนะพล

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๒
นางสาวทัศนียา บุนมีชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๓
นางสาวเสาวณึย์ คลิงขลิบ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๔
นางสาวรัชรินทร์ ไกรสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง วัดถำทองพรรณรา  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายพงศทร เพ็งเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายพงศภัค วังชัยศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เดชพรหม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายโภไคย แสนทรศิลป

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงชญานุติ เกลือนกลาด

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงพรภิมนต์ ดวงมุสิก

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา คลีชัยภูมิ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช วัดเทพราช  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงวธิรัตน์ นามจันทึก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายปานรวัฐ จิตเขม้น
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายวัชรพงค์ เอียมแสงใส

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงกัลต์กมล บุญเหลือ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงณัฎถนิชา ใจห้าว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงนันทิการต์ เพชรชู
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงชนิกา พรหมเดิม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายภานุพงค์ กิงรัตน์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงชนิดา จันทร์ทองอ่อน

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

กิมหม้อง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายทัตษะณะ พรหมจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายอมรินทร์ อินทวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๕

นายทศพร วงค์ชาตรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๖

นายอัศดายุทธ เสมรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๗

นายพิพัฒพงศ์ อินขลิบ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วัดสุธรรมาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ เมืองแดง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

เทพแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงศศิกานต์ หนูแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงสุภิสรา พิมพ์ศร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ นวลแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา ยาวิชัยพรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงภคพร อินทร์เอียด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๗ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายกิตติภพ มนตรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวรนุรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายภูมิภัทร พลายด้วง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ วรพงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงญานิสา รอดช่วย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงณัฏฐา อรัญรัตน์โสภณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงนพรัตน์ เลิศศรีไพศาล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงญาณิศา แซ่ตัน

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงนันทิยา เลิศวิบูลย์ลักษณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา จิวไม้แดง

๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงอริศรา หนูนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงบุณยนุช มณีสุรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงนนทพร มากจงดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงปุณชนิตา เอียมสำอางค์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงปยากร เต็มลักษมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงอิงค์กัญจน์ วงศ์สัมพันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงพิชญา เกตุชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีตันตนานนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายนพเดช ชัยยัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายบัณฑูร พิทูรทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงธีร์จุฑา ขวดทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงณิชกานต์ หุ้ยล่อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงสิริวิภา แทนด้วง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ ขุนทองจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขศรีเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายธนากร กุมภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงอรรถวดี บัวยม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงอาภัสรา พลายด้วง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงอารยา ณ พิทักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายกิตติชัย จันทร์สุวรรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๕

เด็กหญิงเฟองอรุณ ถึงนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายศุภณัฐ ประภัสสรวัฒนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เมฆทองหวาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายภูริเดช แท่นด้วง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายณัฐวัตร ส่งแสงรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๘ / ๘๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายวัชรพงศ์ ทองเอียด

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงไปรมา ชูจันทร์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูบัว
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงธิดาวดล ครูอ้น
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงฉัตรลดา ใจกล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงกรชนก ดำเจริญศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงณัฐชยา เก่งกสิวิทย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงนิชาภัทร หนูคล้าย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงปยธิดา เกิดกัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงเปมิกา สุขบุญสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงรัตนา เอ้งฉ้วน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงอรรถยา จันทร์สุขศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงนิดา ขำเกิด
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ช่วยเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงภัควดี รัตนมานะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงวนิดา ไชยคงทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๗

นายสรวิชญ์ ไชยคงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๘

นางสาวสุทินา คงจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๘๙

นายพระทอง สาระศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายพิพัฒน์พล มงคล

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๑

นายภัศพงศ์ โสมจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๒

นายณัฐพงศ์ คงมาก
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๓

นายถิรวิทย์ แคล้วปลอด
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๔

นางสาวกัญญารัตน์ ปานจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๕
นางสาวธัญญลักษณ์ หวานอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๖

นางสาวชุติมา ซุ่นคง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๗

นางสาวเอมวิกา กรดเสือ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๘

นางสาวจิราภัณฑ์ บุญพรหม
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๓๙๙

นางสาวญาณิศา เหมทานนท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๐
นางสาวณัฐชยา มนชม

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๑
นางสาวกมลวรรณ คงเพ็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๒
นางสาวพัชรี ชุมนุ่น

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๓
นางสาวเมธาวี เทียงสายสกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๔
นางสาวธัญญาทิพย์ ราชสีห์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๖๙ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๕
นางสาวรดา วิชัยดิษฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๖
นางสาวมลธิรา ชุมนุ่ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๗
นางสาวรวิสรา ชูสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๘
นางสาวศุภกานต์ ศรีสมโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาวสิรินทรา พุ่มนุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๐
นางสาวสุมามาลย์ ล่องสุวรรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๑

นางสาวโสภิตา สุขบุญสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๒

นางสาวบุรัสกร แช่ตัน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๓

นางสาวณัฐวดี สุทธิอำนวยกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๔

นางสาวฤทัยรัตน์ เก่งกลิวิทย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๕

นางสาวพิมพ์ชนก คงไสย
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๖

นายพลพัต อินทศเพชร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๗

นายชาญยุทธ แซ่ลิม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๘

นายณัฐพงค์ นพกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๑๙

นางสาววิภาวรรณ ชุมเกลียง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๐
นางสาวปฐมาวดี ทองขาว

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๑
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศร

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๒

นางสาววันทนีย์ บัวสังข์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๓

นางสาวอุมาพร อิสโร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๔
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๕

นางสาวศศิธาร พัฒภูมิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๖

นางสาวธนัญญา อินทพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๗

นางสาวนันทนา ชุมแปน
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๘

นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๒๙

นางสาวสุภัทศรา คำนวณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๐
นางสาวปยธิดา คงตุก

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๑

นางสาวนิชาภา ไพศาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๒

นายอดิเรก เอียมยัง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๓

นายพงศ์ภีระ เมฆตรง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๔

นางสาวศศิตา ชูเรืองสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๕

นางสาวจุฑารัตน์ คงฉิม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๖

นางสาวญาณวดี จันทร์สีคง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๗

นางสาวสาริกา
เจริญอินทร์พรหม ๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๘

นางสาวสุทธิดา จันช่วย
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๓๙

นางสาวลัดดาวัลย์ กำลังเกือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๐ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๐
นางสาวสุพัตรา ศศิธร

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๑

นางสาววรัญรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๒

นางสาวอธิชา พรมโยชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๓

นายทัศนัย ชูสิงแค
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๔

นายไกรวิชญ์ ยกรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๕

นางสาวณัฐพร สังข์บัว
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๖

นางสาวกัญณารัตน์ กรุงแทนเมือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๗

นางสาวขวัญฤทัย หนูคล้าย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๘

นางสาวธันยาพร ศักดิศรีสุนทร

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๔๙

นางสาวดาริน เมินธนู
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๐
นางสาวฐิยดา เพชรศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๑

นางสาวชฏาพร บุญคงมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๒

นายวรากร มณีโชติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๓

นายนันทวัฒน์ สุวรรณรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๔

นายธีรภัทร คงกลัง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๕

นายอภิสิทธิ

์

อินทรคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๖

นางสาวสริตา เทพริน
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๗

นางสาวจิตราภรณ์ บัวปาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๘

นายณัฐพงศ์
ปราโมทย์มณีรัตน์ ๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๕๙

นางสาวอุมาพร ห้วยห้อง
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๐
นายธีรพงศ์ ขลุกเอียด

๑๔/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๑

นางสาวประภัทสร สินทอง

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๒

นางสาวกัลยาณี เสนเอียม

่

๑๗/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๓
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทองอ่อน

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๔

นางสาวพัสวี รักษ์ธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๕

นางสาวณรัญญา พิพัฒนานนท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๖

นางสาวศุภรัตน์ แซ่เฮง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๗

นางสาวจรัสรวี จันทร์ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายธนวรรธน์ ตู้โกเมน
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายธนากร ปล้องคง
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงภัทร์ธิดา เดชสถิตย์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงลภัสรดา กุลเพชรกำธร ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงอัฐษราภัค พลายด้วง
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงธมลวรรณ สุขศรีแก้ว
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงปญญพัฒน์ วีระชาติ

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๑ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกือเอียด

้

๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์นวล
๒๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงภคมน พูนจันทร์
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงชนิสรา สุทธิมาศ
๓๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จีนนุกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา รอดเพชร

๒๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กหญิงวิชิตา ทองมา
๑๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงณัฐชนันท์ คตน่วม
๑๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายนิธินันท์ นำโรจนนันทน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายธนกฤต ทองส่งแสง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงปภาวี สุขวิทย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงธารสิตางค์ เพ็ชรโรจน์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงอภิศรา ภิรมย์รักษ์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงเพชรลดา แก้วมี
๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงปภาดา ศรีสุวรรณ
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงเพียงขวัญ ธรรมวงศา

๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงกชพรรณ ชูแสง
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงศศิวิภา พรมเสน
๒๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงพิชญาดา เตละวานิช
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงพรวิภา รัตนพันธ์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงพิชญ์นิตา เพ็ชรสุวรรณ
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ มีอุ้ย
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงสุประวีณ์ จอนจันทร์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงปณิฏฐา สวัสดี ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงศิรภัสสร สายทองอินทร์ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงชนิภา สองเมืองสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายภานุพงศ์ คงปาน

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงวลักษ์สุดา หม่อมวิญญา ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายรฐนนท์ ณ.กาศ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงชุตินันท์ ชูเกลียง

้

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) วัดสว่างอารมณ์  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๕
นายภูตะวัน ปานนิล

๒๓/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๖
นางสาวนุชจรี แสงเศวต

๑๓/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๗
นางสาวเพ็ญนภา ปรีชา

๑๔/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๘
นางสาวจุฑามาศ จงไกรจักร์

๑๔/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๐๙
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งโอ ๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๒ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๐
นางสาวสิตานัน คงสุข

๒/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๑

นางสาวลดาวัลย์ ดำชุม
๑๐/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๒

นางสาวสโรชา มากดำ ๓/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๓

นางสาวสุพัตรา บุญใส
๒๑/๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๔

นางสาวรุ่งนภา สุวรรณรัชนี ๑/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๕

นางสาวกุลนันท์ ปลอดทอง
๑๓/๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๖

นางสาวณัฐริกา จากระโนต
๒๓/๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๗

นางสาวณัฐพร สังข์ทอง
๒๐/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๘

นางสาวสุนิสา สุวรรณ
๑๙/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๑๙

นางสาวสุคนธ์ฑา หนูช่วย
๓๐/๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๐
นางสาวลีลาวดี ถนนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๑

นางสาวธิสัตญา บุญยะรัตน์
๑๕/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๒

นางสาวสุวิตา คูหธนเถียร
๑๗/๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วัดบางตะพาน  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายนิรุติ คงมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ รอดหมิน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ สวัสดิโสภณ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงฐิติพร เกิดเขียว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วพรหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงนลพรรณ หลอดทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงสุชาดา หวังแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายสิทธิชัย เขียวบุญจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายสิทธิชัย ทองนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงจิรัฐติกาล พรมสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิงหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงตรีเพชร เกลียดสู
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงธนพร นวลสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงธนภรณ์ รอดมินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงพรฤทัย มากทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงเพชรรี ฉายกลิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงภควดี ชูจันทร์ทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงมนธิชา คำชุม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงมานิตา รอดนุ่น
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงมาริสา สองเมืองสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงรุ่งฟา แก้วพรหม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๓ / ๘๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงฤดี เกลียดสู
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ แสนสุด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขัดแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ รอดคงนวล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลับดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่เฮง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงอุษณีย์ ปานก้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา ดำคง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงณัฐรุจา จีนเมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงแพรวิไล เอียดดำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงอมลวรรณ ขำดำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายกฤษกร ดำจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายธีรวุธ หนูชุชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายนวกร ปานรอด
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายพงศกร ศรีสุกแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๐
นายสุธี มีเสน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงจิตรารจิส นิมทอง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงชนาพร คงเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงณัชนิชา จันทร์เขียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงปยะรัตน์ ทองเอียด
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ คงบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๖

นายชัชพงศ์ แก้ววิจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๗

เด็กชายทศพล จันทร์มี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๘

นายนภดล แซ่เฮง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงคณิศร แก้วหนูนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงโชติกา เพชรเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๑

นางสาวณัฐริกา ศรีหะรัญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงนันทวัน บัวจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๓

นางสาวภาภัทร์ศิริ อินทรปฐม
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๔

นางสาวรจนา ไชยฉิม
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๕

นางสาวอภิญญา มีเสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงณัฐริกา ทองทูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๗

นางสาววาสนา สุวรรณิกา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๘

นายภูริทัศน์ เขียวบุญจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๗๙

นางสาวกรรณิกา เพชรแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๔ / ๘๖
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นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๐
นางสาวจิตตินันท์ อนันทสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๒

นางสาวชลธิชา ชูแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๓

นางสาวชลิตา สงหนู
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๔

นางสาวนนชนก ศรีดำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๕

นางสาวนภัสสร พรหมสมบัติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๖
นางสาวเยาวลักษณ์ เรืองเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๗

นางสาวศุกร์หนึง

่

ปานรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๘

นางสาวสุชานุช ผิวมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๘๙

นางสาวสุภาวดี พรหมศร
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๐
นางสาวอริษา ดำชุม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๑

นางสาวอรัญญา สังข์ชุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๒

นายธนกรณ์ สุทธิพิทักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๓

นายณัฐพล จากระโนต
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๔

นางสาวนันทวดี ชูเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๕

นางสาววรรณิศา สุวรรณิกา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๖

นางสาวจุฑาทิพย์ ดำชุม
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๗

นางสาวศิริลักษณ์ เขียวบุญจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๘

นายศุภณัฐ รอดแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๕๙๙

นายอำนาจ เอียดเหตุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๐
นางสาวมาลิซ่า สันติวิริยะกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๑
นางสาวรวิสรา สังขาว

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๒
นางสาวอรกนก สุทธิปญญา

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ ดำชุม

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๔
นางสาวชฎาพร มีทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๕
นางสาวภัทรวดี มากทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๖
นางสาวภาณุมาศ มีแสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๗
นางสาวรัชณีกร เงินแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๘
นางสาวเรวดี สันติวิริยะกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๐๙
นางสาวอาทิตยา นวลจังหวัด

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๐
นางสาวปณฑารีย์ จันทร์เขียว

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๑

นางสาวพิลาสินี คลังแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๒

นายธวัฒชัย แก้วพรหม
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๓

นายนวกิจ ปานรอด
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๔

นายสุทธิศักดิ

์

ดีแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๕

นายอนุสรณ์ เขียวบุญจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๖

นางสาวจันทิมา คงศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๗

นางสาวนันทิกานต์ เกลียงคำหมอ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๘

นางสาวปนัดดา คงปาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๑๙

นางสาวพรทิพย์ แดงช่วย
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๐
นางสาวรันย์ณิการ์ บุระคร

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๑

นางสาวกุลธิดา เนียมรินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๒

นางสาวปฐมาวดี อุทัยแจ้ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๓

นางสาวปวิตรา เพ็ชรล้าน
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๔

นางสาววิยะดา ขาวมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๕

นางสาวสุวนันท์ แสงปาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๖

นางสาวดวงดาลัด บุญศรีโรจน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๗

นางสาวรัชฎา ชูจันทร์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๘

นางสาวรัชนีรมย์ นิมทอง

่

๒๙/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๒๙

นางสาวสุพัฒตรา สุขแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทรายขาววิทยา วัดโคกยาง  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ โสภี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายกิตติธัช ทิพยสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ญาติพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงกัณฐิกา พลเดช
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงสุนิสา เฮ่าผก
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายวีรพงศ์ กลับกลาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายธนาทิพย์ แย้มเยือน

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายวุฒินันท์ บรรฒิตา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงธนัชชา ชูฟอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายศุภกร นวลหนูปล้อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงชวกร พันธเสน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงภัทริกา บรรจงเกลียง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์รอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

กลินสุข

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายอภิรัฐ รัตนพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา ปานเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงกัลยา เทพเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงวริศรา พันธ์สุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงพรลดา ทระเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายพิสนุ เสตฐี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๖ / ๘๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงธนารัตน์ เพ็งสุวรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงอารยา ขุนคลัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี สมัครกิจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงปทมาวรรณ คงชูศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงสุนิตา ขุนปลัด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงสุภาณี บัวสงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายนวเวธ คงคาวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขช่วย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายปาวาริช มุณี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงสกุลรัตน์ หนูนารถ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายธีรภัทร วิหกหงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายสิริพงษ์ คงแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายกิตติทัต รักษ์สังข์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายชิตนุพงษ์ นิลแสงใส
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงณัฐอาภา ถาวรสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงอภัสรา เพชรฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ช่วยเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายสิทธิโชค สินสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายวุฒิชัย มณี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงวิภาวี จันทบุรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายวีรยุทธ แซ่เบ๊

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงนันฑิตา ทองนวล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงสุนิสา กลันสุวรรณ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา เหมาะประมาณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงอัญชิสา นนท์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงพิณนภา เพชรสีหมืน

่ ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา โสดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๗

นายจตุวัฒน์ อยู่สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่จิว

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายศุภกร ปล้องใหม่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชูศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ลักษณะแมน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงจันทกานต์ ไชยโย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดสุวรรณรังษี  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายอัครศิลป หนูไข่
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๗ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงณิชาภัทร สุกรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงกัญจนพร ปลัดสงคราม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ศิริพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูบัวทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายธนโชติ อนุรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายจักรพรรดิ นพรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภาษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงปริญาภัทร ทองชู

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงณัฐริกา ชัยพลบาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงอารีนา เทพราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงสุนันทา กงสะเด็น
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายณัฐนนท์ บุญกอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงฉัตรมณี แจ้งสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุขเกษม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงมณฑิตา บุญมี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๐
นายพินัย ทองยอด ๘/๖/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดสมควร วัดสมควร  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ แกล้วทนงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายณัฐภัทร์ รักรงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ นุ่นมัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายตุลา จิวซิว

้ ้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายกฤตนัย เรืองช่วย

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงปุณยนุช จรดำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงจันทิมาพร พรมนุ่น

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงญาณิศา ส่งเกิด

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงปราณปรียา เจือบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงจตุภัทร เทพสุทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงปริศนา สนิท
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายภานุวัตร ทองพูน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายนันทพงศ์ สมน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ภักดีนาค
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายศุภกฤต อินทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายชานน สอนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายพงษ์นรัตน์ แทนโป
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายพรหมวิชัย ทองกลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงมสฤณา แก้วส่องศึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๘ / ๘๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงปนัดดา กล้าปราบโจร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงแสงตะวัน เอียดแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายศิริพงค์ คงเอียด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายวีระชัย ไชยทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายทรงสิทธิ

์

สุขช่วย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ คงหนู
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายศุภฤกษ์ โภคทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์ศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงกุลปรียา แก้วเพ็ชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงอรพรรณ ด้วงสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงมัลลิกา ทองกลิน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงพัชรนันท์ ทิพย์มณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายศักรินทร์ ภิรมย์รักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายพงศ์ภัค ทองไพจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายภควัต ดวงสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงกมนนุช อินทร์แก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงวรรณพร พานรอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงธิวารา พรหมเพ็ชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายกิตติภูมิ ฉิมหนู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุบัว วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายฐานันดร นวลแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงปทมาวดี คชลักษณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงสุนิษา นาคแปน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายกิตติกร ภักดิดีมาก

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พรหมเกือ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงปติมา แก้วเขียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สายนาค
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา เนียมอยู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานนา วัดพรุบัว  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายศราวุธ กาพย์เกิด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายกมัยธร แพ่งโยธา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เจียมเด้ง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์สุขศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายชานนท์ ฤทธิทอง

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๗๙ / ๘๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล นุ่นเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงสุนิสา อินเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายอภิชาติ นำรอบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองขาว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ลุนชิตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พ่วงทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ชรสังข์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จุ้ยดิษฐ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ ปจจะสุวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงภูศนิศา โปรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายศราวุธ รัตนวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงวรินทร เพชรมาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงทิพย์เกษร ทองนำแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายปกรณ์เกียรติ หลินมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
วัดควนดินแดง  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๖๙

นางสาวสธาสินี เดโช
๐๔/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๐
นางสาวชมพูนุช ช่อจำปา

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๑

นางสาววันทนีย์ ศรีเปารยะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๒

นางสาววิศนีย์ ไกรแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๓

นางสาวธัญชนก แสงศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงวลัยวรรณ เรืองประชา
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๕

นายวีระพงษ์ ศรีสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๖

นางสาวศิรประภา โอยสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพิปูน วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงดวงกมล เจาะจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงนฤมล สิทธิประการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายพงศกร เพชรชนะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

หนูเพชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายนันทยศ รอดอยู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีมุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงทิพยเกษร รัตนกระจ่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงฐนิชา ปรีชา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงปทมาวดี แสงทิง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ไพรสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายนฤเดช แกล้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสงมิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงอินธิรา นาคะนนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

สุภะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายอาทิตย์ ไกรษี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงเกสราพร แกล้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร วัดโพธาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายโชคชัย แดงเอียด
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

วัดฝาพระบาทราษฎร์บำรุง

 

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายนิติภูมิ เทียมดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงปริชาติ หอมจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงเกวลิน คงสว่าง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงนฤสรณ์ เทพประทุม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงณัฐธิชา ไหมแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ ไชยทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ เกษร์แก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ธาราวดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธนธร ภุมรินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายพัชรินทร์ บุญทองขาว

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา แซ่บ่าง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา วัดหงส์แก้ว  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธโกสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๕
นางสาวสุพรรษา ไชยสาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัญศึกษาวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๖
นางสาคร ดาววิจิตร

๑๓/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 วัดแจ้ง  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงญาดาวดี ศรีชาย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายภูริพัทธ์ เพลิงคิด

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายธนภัทร นิตย์ลาภ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงฐานิตา ศรีสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดควนคลัง  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๑

นางสาวพรรวิสา ชัยวิชิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดประดิษฐาราม  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๒

นายชัยวัฒน์ ใจดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๓

นางสาวอลิสรา คงศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๔

นางสาวสุนิสา จันดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๕

นายอิทธิพล สุวรรณรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๖

นางสาวธิญาดา พรหมชัยศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาดิน  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงกนกพร ชอบผล
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๘

นางสาววนิดา ใจซือ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม วัดภูเขาหลัก  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา บรรจบสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา กาญจนดิษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายปณิธิ ภู่ปาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายชลชาติ จักรสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายธีรเดช พรหมมาก
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รักษายศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๑ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายศราวุธ หนูสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา ใหม่ทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา ชูจิต
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงอลิตา วงศ์ปนทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงวรรณดี ดวงทิพย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธรรมโสภณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี สืบรอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงรัชนี ศรีขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงพรชิตา จรพงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คุ้มหอยกัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายสุธีรัฐ ศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายกฤษกรณ์ มณีโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายธารรัก จันทร์นวล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายอรรถวิทย์ พลพิชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศิลปรัศมี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงจิราเจต พิมพ์วัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันดี วัดธาตุน้อย  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๒

นางสาวจันติมา อรุณปาน
๑๐/๕/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสวนขัน วัดสวนขัน  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๓

นางสาวฐิติรัตน์ พรหมศร

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพังไกร วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๔

นายธนโชติ บุรัมย์
๑๑/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาพังไกร วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๕

นางสาวศิริพร เพ็ชรชนะ ๓/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเขาพังไกร วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๖

นางสาวพิมพกานต์ ประแจ
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพังไกร วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๗

นายภานุวัฒน์ บุญเจริญ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเขาพังไกร วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๘

นางสาวธนพร วงศาทิพย์ ๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเขาพังไกร วัดแหลม  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงแพรวา แซ่ภู่
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ วัดเขาแก้ววิเชียร  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยสร้าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงฐิติพร หนูทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงนรินทิพย์ ชำนาญพงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงนวลหง ทิพย์เสภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เกตุแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงสุณิชา คำธร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงธนัชชา อาบรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงภานุมาศ พัทวี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงอริสรา คงเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายธัญเทพ เพ็ญพงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๒ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไม้จันทร์ดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงวรรณนิษา ควนขัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงโสรยา ประดับเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี สมประสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๔

นายจักราวุธ นาภูมิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๕

นางสาวณัฐวิภา จุลภักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๖

นางสาวนนทิชา สุวรรณคช
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๗

นางสาวนัฏฐริกา ทองคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๘

นางสาวบัณฑิตา เอียมสอาด

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๖๙

นางสาวปนสุดา สิงหเดโช
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๐
นางสาวพรรวษา ชูนาค

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๑

นางสาวยมลภัทร เพ็ชรอ่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๒

นางสาวลดาวัลย์ สังข์ศรีอินทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๓

นางสาวลลิตา จันทรชิต
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๔

นางสาวสุทธิดา คงการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๕

นางสาวสุธาสินี เมืองจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๖

นางสาวหทัยภัทร ผ่องแผ้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๗

นางสาวฑิตฐิตา จุลบล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๘

นางสาวณัฐกานต์ พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๗๙

นางสาวปทมวรรณ โพธิปาน

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๐
นางสาวลลิตา จันทร์ภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๑

นายณัฐวุฒิ อัครเมธาการ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๒

นายสุริยันต์ มหาพันธุ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๓

นางสาวกัลยรัตน์ จำลอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๔

นางสาวทักษพร รอดการทุกข์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๕

นางสาวแพรวพโยม กะสิกรรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๖

นายดนุเดช เจนชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๗

นางสาวทินภา สมจิตต์
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๘

นายกฤษดา จันชุม
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๘๙

นายชยุตพงศ์ เกิดดอนทราย
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๐
นายพงศธร ไชยโย

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๑

นายพงศธร บูรณะกิติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๒

นางสาวจันทร์ทิมา ช่วยดู
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๓

นางสาวณัชชา คงไข่
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๔

นางสาวปทุมพร กะสิกรรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๓ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๕

นางสาวแพรขวัญ คงสนิท

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๖

นางสาวยุภารัตน์ สุทธิรักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๗

นางสาววรรณี แก้วมุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๘

นางสาววิชญา ขุนไชยการ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๘๙๙

นางสาวอรุณรัตน์ ทองประสาท

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๐
นายกิตติกร นุ่นแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๑
นายท๊อปเจริญ บูรณะกิติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๒
นายภาสกร นินทรกิจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๓
นายศิวกร พรหมอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๔
นางสาวกันธิชา เมืองจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๕
นางสาวศศิกานต์ หิรัญประจักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๖
นายเถลิงศักดิ

์

จันชุม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๗
นางสาวปาลิตา สุทธิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๘
นางสาวชณิตา ขวัญศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๐๙
นายวรยุทธ บุญคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๐
นางสาวพรทิพย์ ขอสวัสดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๑

นายกิตตินันท์ ญาติมาก
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๒

นายพีรพงศ์ หนูทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๓

นางสาวกันยารัตน์ ชินหวาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๔

นางสาวเกตุมณี เพ็ชรพุทธ
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๕

นางสาวชฎาพร บุญช่วย
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๖

นางสาวณัฐธิดา ชะตาแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๗

นางสาวณิชกานต์ จันชุม
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๘

นางสาวณิชกานต์ ยนฮิน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๑๙

นางสาวปรายฟา ขมุนจิตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๐
นางสาวภัทรสุดา พรหมทองนาค

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๑

นางสาวรติมา สุขเอียด
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๒
นางสาวลักษณ์ธารา เชาวลิต

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๓

นางสาววิภารัตน์ ปทุมมาศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๔

นางสาวศดานันท์ สวนแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๕

นางสาวศรัณย์พร ภักดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๖

นางสาวสิรีธร ศักดิศรี

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๗

นางสาวอุมารินทร์ ทองคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๘

นายศิครินทร์ น้อยคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๒๙

นางสาวกัญญารัตน์ ไม้ทิพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๔ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๐
นางสาวภูสุดา จันทร์มาศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๑

นางสาวศรัณย์พร เมฆฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๒
นางสาวเสาวลักษณ์ วิลัยศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๓

นางสาวนภิสา วิลัยศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนบพิตำวิทยา วัดใหม่ไทยเจริญ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๔

นายวันชาติ ชูศรีนวล
๐๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอทุ่งสง วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงชาลิสา หมายงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงตวิษา ศรีสวัดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายธนเกียรติ อริภู
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายนาคราช ขุนบุญจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงภัณฑิรา ทุมรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เกลียงทิพย์

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงวันวิสา ไพนุพงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๒

นางสาวนิจฉรา พิมพ์กันต์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๓

นางสาวศิลปยุภา สินธนู
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๔

นายสิทธิศักดิ

์

สุขสงวน
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๕

นางสาวอังคนา พรหมจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๖

นางสาวกัลยรัตน์ ยางแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๗

นางสาวอริศรา บุญเกิด
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๘

นางสาวกรรณิการ์ สมาคม
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 วัดเขาปรีดี  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงอุรชา จบฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ มันคง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีทุ่งสง วัดวังหีบ  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายชญานนท์ ทิพย์รักษา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายกุมภา ศรีตองอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงอรัชพร เพ็งสุทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงอังคณา บรรจง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๕

นายวธัญู พรหมจุ้ย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๖

นายศุภากร มณีโชติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๗

นายสหรัฐ พุทธรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๘

นางสาวพรพิมล จิตเขม้น
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๕๙

นางสาวธันย์ชนก สายคุ้ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๐
นางสาวฉัตรนภา ไชยพงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๑

นางสาวฐิติยา อธิคมานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๒

นางสาวประภัสสร เกลียงขำ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๓

นางสาวจุฑามาส หนูชนะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๔

นางสาวพัชราภรณ์ ชูแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๕ / ๘๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๕

นายธีรพัฒน์ เกลียงขำ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๖

นายอัครพนธ์ เกตกินทะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๗

นายวรวุฒิ ล้วนฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๘

นายทวีศักดิ

์

ใจห้าว
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๖๙

นางสาวผุสดี หีดเสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๐
นางสาวเปรมฤทัย รอดพันธุ์ชู

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๑

นางสาวธิดาทิพย์ จิตเขม้น
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๒

นางสาวสุนารี เปาะทองคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๓

นางสาวศศิวิมล พรหมคีรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๔

นายธีรศักดิ

์

ใจห้าว
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๕

นายสุรศักดิ

์

เพชรนุ้ย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ วัดเบิก  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๖

นางสาวกานต์มณี เพชรเกลียง

้

๒๘/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๗

นางสาวจิตรานุช ปลอดทอง
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๘

นายธีรพงศ์ ด้วงแก้ว ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โชติกรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงสิตานัน เกือนุ้ย

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายกฤษฎา แท่นทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงคุณารัตน์ มีชุม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงปนมนัส รุ่งเอียด
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๔

นางสาวจินต์จุฑา ชูดวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๕

นางสาวพิมพ์นภา ชอบทำกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๖

นางสาวปาจรีย์ หนูจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

นศ ๕๕๖๐/๒๙๘๗

นางสาวธิดารัตน์ อนงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตระพังพิทยาคม วัดสุวรรณโฆษิต  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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