
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนราธิวาส  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๒,๐๘๖ คน ขาดสอบ ๔๒๙ คน คงสอบ ๑,๖๕๗ คน สอบได้ ๗๐๘ คน สอบตก ๙๔๙ คน (๔๒.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายวิชญะ น้อยสร้าง

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงเนรตนภา นิลหวัง

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงบุญยธิดา ทองบุญเรือง

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงปนัดดา อินทรรัตน์

๓๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายสุโข ลาหิง

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายปภังกร สิงหลักษณ์ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุชาวดี ทองนวล ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงศุภกัญญา เพ็ชรคง ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอนันตชัย ศิลาโรจน์

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ มีนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายรัฐนันท์ ศรีสุวรรณ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายวัฒนศักดิ

์

แดงเตีย

้

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพงศกร แดงพะเนิน

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายธนาโชค เพ็ชรสุข ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงพิชญ์สุดา พรมภักดี ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายศักดิชัย

์

พุทธเศรษฐ์
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายซูไฮรี ใบพลูทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายวชิรพันธ์ ทองอินทราช

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๑๙
นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ ๗/๘/๒๕๒๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวชุติมา เพ็ชรมณี ๘/๗/๒๕๒๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๑
นายศรัญย์ เพ็ชรมณี

๑๘/๖/๒๕๓๐
โรงเรียนเทศบาล 1 บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายกวี แซ่โค้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายจิรพัส หะยะมิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายตันติกร ตันสุนีย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายธันวา มันคง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร จุฬามณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายผไท พรหมพูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงนงนภัส เดชะวณิชชา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สังข์แก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงพรลภัส เดชารัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายกิตติภพ กิมขู่

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายจีรายุทธ์ นุเคราะห์วัด

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายพีรวิชญ์ สุทธิมาศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายศักดินนท์ คำสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงณิชาภัทร พันธ์โภชน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงธนภรณ์ สินฉิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายทินกร เทพคำภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายนราทัศน์ บัวสว่าง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายภาคิไนย นิลประเสริฐ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายภานุพงศ์ สังขรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายวัทธิกร แดงแต้

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายสหภูมิ ดำละเอียด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายพลกฤษ สาระวิโรจน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงฐิติมา สมจิต

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ รัตโน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุขประดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงศุภิสรา รุ่งเลิศสกุลหรู

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายวราวุฒิ เลาหะกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ทองนวน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงนฤมล ตังใจ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงภัณฑิรา สุกดำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงเมทิณี ดำรงนุกูล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชีวมงคลกานต์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เหลือมปุย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายพงศธร อมรวัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายพีรพล สุขแดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายภัครพล ภูลวัล

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายทัตพล บุตรดำรง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๒ / ๒๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ลิม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายพีระพัฒน์ คงพัฒน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายราเมศวร์ อินทร์จันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายหรรษลักษณ์ สุขช่วย

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงเบญญาภา ธรรมาธิปตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงศุภาวรรณ จันทร์ขาว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายธีรนัย ไชยคง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายปลาย นอสืบ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงชนินพร พัฒนกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงชลธิฌา ศิริธร

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงฐิติวรดา ภาษามิด

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงวีรวรรณ แดงพะเนิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายธนกฤต พรหมฉำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายธัชพล อนุเกตุ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายอนุวัฒิ มีทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงฐิตาพร สุวรรณคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงนันทรัตน์ แซ่ภู่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงปยะดา คงเทพ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงผลินภัทร พลศรีนวล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงพรทิพย์ สุขสบาย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายกสิณ เอียดเต็ม

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วนวล

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายสุธิมา แคไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงชวนารีย์ ศักดิศรี

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มด้วง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงพัฒน์นรี เชาว์สุ่ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงพิไลวรรณ ดีหลิว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงศิริกาญจณ์ เกสรินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายรพีพัฒน์ พรหมเมศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายภัควัฒน์ สืบเนียม ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายพระนาย สิงห์ตา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงโสรญา อินทรวิมล

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๓ เด็กหญิงแพรวพรรณ วงศ์ชนะ
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงกิตติยา พานิชธนาคม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๓ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงพจนีย์ พงพันธ์

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสิราวรรณ ตังใจ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงกชวรรณ บุญธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงพัชร์พิชา ทองจันทร์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายนภัส นาคปก

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายกิตติภัฎ จันทรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายปวริศ ซุ่นบุญ

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ บุญญฤทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงโยษิตา เยียมพานิช

่

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์นวล

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ มณีโชติ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงอชิรญา นราสมโภชกิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายธนพงศ์ จุฑามณี

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัชวาล

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายศักรินทร์ จันทสุวรรณ์ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายศุภกฤต แสงขำ

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์หงษ์

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกฤตพร พงษ์พานิชย์

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายพิชาภพ หลงราม ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายพชร ศัทโธ

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงวริศรา ทองเทพ

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงชาลิตา ชูชนะ ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงวิรัลยุพา ภักดีชู

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงเยาวมาลย์ สมประสงค์

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงสรณ์สิริ แซ่ค้อ

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายสมภพ ลำพรหมสุข

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงนราธิป รัตนพรหม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงภัทรภร หลิมสุนทร

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ หวังสุข

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงสิริมนต์ แดงดี

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงบัวชมพู จินดาเพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงศิริภัสสร ศรีสุขวงศ์แพร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายณัฏฐ์ สีสวนแก้ว

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายกิตติสิทธ์ เซ่งเส้ง

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายกีฬา วิลามาศ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๔ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายไตรรัตน์ ศรีสุวรรณ

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายพีรณัฐ พรหมแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงทักษพร แย้มด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงสุชานันท์ ประคำทอง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงอริสา ทองด้วง

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงจิราพัชร สอนนอง

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงบุญญาภา ตันวินิตกุล ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงศิรภัสสร พรหมพูล

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงนัทธมน ช่อวงศ์

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงชลธิชา แก้วท่าแค ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงภาวัชญา ละมุล ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงอรณิชา สกุลราช

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงสิรรัตน์ แสงสุวรรณ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชมภูทอง ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงชนัญธิดา ชูเผือก

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ ลัคนาวิวัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงอติฌา กิมขู่

้

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงรสสุคนธ์ จินตรารักษ์

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงชาลิสา วิปุลากร

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงภคพร โพธิพรม

์

๒๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ ขวัญใจ

๑๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายนราทัศน์ ขำอนันต์

๒๖/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงพิมพ์รภัช วัฒนากิติภรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายชานันท์ฏา สุขสบาย

๓๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายกันตพงศ์ สุขใหญ่

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เทพโซะ

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงณัฐปารย์ ทองไกร

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงเพ็ญธิชา ทองสืบ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงภัควรินทร์ ขีนทัพไทย

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงสุธีรา ยงค์หนู

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ สายบัณฑิต ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายปองพล พิริยสถิต

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงภาสินี วงศ์คำอินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงอนุธิดา มีชัย

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายอภิวัฒน์ พรมภักดี

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๕ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงวรกาญจน์ แสงจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงศรัญญา ผลภิญโญ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงภวัรัญชน์ นุ้ยสุภาพ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายคณิศร ยืนชนม์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงญาชิตา บวรวชิรกุล

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เล็กกะสัน

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายกรกฏ ชาวนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ทองกอปาน

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอรณิช เทพพรหม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายธงไชย คงนุมัติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายชวกร แก้วขอมดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายกิตติทัต สรรพมรรค

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายธีร์ธวัช บัวสว่าง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายนครินทร์ จันติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงอมรา กำแพงจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงชญานันท์ โรจนะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายมุสลิมมีน ทับทิมทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายกิตติพัทธิ

์

ถินคีรี

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายศิริวัฒน์ ตูเล๊ะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงปานประดับ ปยธรรมคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงธิติมา แซ่จุ่ง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บัววิชัยศิลป

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายอำพล เลิศศรี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงธัญชนก รัตนบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แซ่ภู่
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายปภังกร ดำดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายธนกฤต เกิดทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงเนตรนภา สุกดิษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงกชกร จันทร์หอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายทูนร์ทัศน์ แดงสุวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายณัฐพนธ์ สายแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จินดาเพ็ชร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายภูมินทร์ เคียงตระกูล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายบุญย์วีร์ บุตรแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงฐายินี ขวัญชู

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๖ / ๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๐
นางสาวบุศรา แก้วขอมดี

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาล 5 ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายภาคิน สีเล้ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนราสิกขาลัย ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงอรญา ทองน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนราสิกขาลัย ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจริยา แก้วขอมดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนราสิกขาลัย ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงพิมพิศา แก้วสำอาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนราสิกขาลัย ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๕
นางสาวอรยา ปนพรหม

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนราสิกขาลัย ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๖
นายธนกันต์ ยอมเต็ม

๒๗/๐๙/๒๔๘๖

โรงเรียนนราสิกขาลัย ประชาภิรมย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ กุลแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงศุภัสราพร เจตนากุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงอภิสรา ขจร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายภาณุพัฒน์ มณีพรหม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายวิวิศน์ สกุลจีน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงนันทิยา ศรีหมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงรุ่งธิวา ทามูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงสุพิตตา แดงประสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงอันนา ทองเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายกฤษฎาธาร บุตตะจีน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายธนศาสตร์

เจริญบุญพาณิชย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ เวชวิมล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงอังคณา แดงเอียด

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายชยิสรา สมบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายพีรพัทร์ ตังกล

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายระพีภัทร หนูสี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายวชิรกร แก้วทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายสหภาพ จันทวาส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายอตินันท์ หวังทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกวิสรา อ่องบุญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงชญาดา เมืองตรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายพีรดนย์ รอดรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายรัฐกิตติ

์

สินแสงวัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกุลสตรี พุดดำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงชนัดดา ปนแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงปรียาณัฐ นิยมวัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงพิชญธิดา ทิมเทพ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงวราริน จันทร์คง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๗ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงอภิชญา คงสวัสดิ7

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายคุณานนต์ ซาฮาต

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธนาวิทย์ กลับคง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายนวดล สมบูรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายวรยุทธ สิงห์ตัน

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายศักดิวุฒิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายสมโภช ดำละเอียด

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงดวงแก้ว ลาภวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงโศภิษฐา หมันสกุล

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงอนงนาฎ หวังดำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงปพิชญา เพชรชนะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงพรรณภา แก้วแสงอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงฉันทิศา เค้าโนนกอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงฐิติพร คชเดช

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงชำนิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ วรรณเอก

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายอธิป รัฐสมบูรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๓ เด็กหญิงประกายแก้ว
ปานเรือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงพรพรหม ขาวฟอม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุขช่วย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงอรวรรณ บำรุ่งจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายกฤษฎา ฉิมรักษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจตุพร พรหมสุทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงพัชรากร ภูษาวิโสตร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงวริษา รัตนโกสินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส พรหมนิวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงธิติกานต์ ทองจินดา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตีเต ลำภู  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงปณาลี พรหมพูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตีเต ลำภู  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายรพีพัทร แดงเอียด

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตีเต ลำภู  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายวรพงศ์ สุวรรณพงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตีเต ลำภู  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๕
นางสาวกชนิภา ภาษามิด

๐๒/๐๖/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๖
นางสาวบุญยาพร บุญฟู

๐๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๗
นางสาวสุทธิรัตน์ ศุลกะนุเคราะห์

๑๘/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๘
นางสาวกชนุช มณีโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๖๙
นายสุธิชัย พึงวิรวัฒน์

่

๑๕/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๘ / ๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๐
นายวุฒิชัย สนโต

๐๙/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๑
นายรัชตะ พรหมวิง

๐๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๒
นายณัฐพล อิมอาบ

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๓
นายธนะพงศ์ มุสิกะรักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๔
นายคมสันต์ คุณารูป

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๕
นายจักรเพ็ชร ตรีทิพย์

๐๙/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๖
นายสุรเดช จันดาท้าย

๑๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๗
นายวิชัย สถิตย์วัฒนา

๒๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๘
นายธีรรัชน์ แซ่ตัง

้

๒๗/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๗๙
นายรุ่งโรจน์ จินตานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๐
นายไพศาล คงสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๑
นายสมคิด สนิทชาติ

๓๐/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๒
นายณรงค์ บุญฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๓
นายพิชญภาส ละอองทอง

๐๙/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๔
นายสมศักดิ

์

เมืองนาคิน
๐๕/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๕
นายกิตติคุณ อังสุพานิช

๐๗/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๖
นายดนุพงศ์ ตุนาสุข

๐๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส บางนรา  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงเขมิกา แก้วชู ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม เกษตรธิการาม  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองคำ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม เกษตรธิการาม  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ปุยดำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม เกษตรธิการาม  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงภูริชญา ลิมเครือ

่

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเกษมทรัพย์ เกษตรธิการาม  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงนภัสนันท์ ตุกเตียน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต เกษตรธิการาม  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายชัชชญา จันทร์ฉาย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอหลัง ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงวรรณพา หลำหัส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอหลัง ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงนิรชา อำทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอหลัง ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงพรรณภัทร สันตวรกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอหลัง ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงอรปรียา ยอดรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอหลัง ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสาธิตา ศรีระนำ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตอหลัง ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงฉวีวรรณ เรืองคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอหลัง ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทร์หอม
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา บุญแท้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ พรหมสกุล

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงนฤมล แจกสินธุ์

๒๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายภูมิรักษ์ ทองก้อน

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบางนราวิทยา ธารากร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายอภินันท์ ชูเกียรติศักดิ

์

๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตากใบ บุณณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๙ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายวัชรินทร์ อินทภาพ

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนตากใบ บุณณาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงวราลี ทองเพิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงู บุณณาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา หะยะมิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงู บุณณาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายกฤษกร แซ่ว่อง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเกวลิน เพ้งดวง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขไชย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๑
นายธนทร เชาว์ทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงธันวรัตน์ จันทร์คง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายนนทวรรษ จันทร์เดิม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๔
นายนนทวัช พรมแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงนิราวรรณ พรหมเจียม

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงบัณฑิตา จินดาเพ็ชร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายปตตาพงษ์ พรหมพูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงปนมนัส สุวรรณ์มณี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายปุณณวิช เสาร์เพ็ชร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายพงศธร ทองอร่าม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายพนธกร เทพกำเนิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์แดง

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงพรอาภา กันจ๋อง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงพันธิภา ไชยแบน

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายพีรภาส คงทิตย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๖
นายภานุพงศ์ พันทวี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายภูรินทร์ ไกรแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายภูวนารถ พรมแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาววิชชุดา เชาว์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายวีรพงศ์ ปานมาศ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วตานี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาวสิริลักษณ์ ลายประดิษฐ์พร

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงสุพัตรา ทองนพคุณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายอภิรักษ์ ขุนพล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๕
นางอรอุมา แววภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายอรุณสวัสดิ

์

พิมโพสาคาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ สิทธิสารประดิษฐ์  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ หนูนะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบากง ทรายทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงกุลภรณ์ พรหมจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบากง ทรายทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๓๙
นายกิตติธร คงสภาต

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๐ / ๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๐
นายชาคริต สังวาลเพ็ชร

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๑
นายธนาธิป โยธาธิพย์

๒๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๒
นายนนทพัทร์ น้อนนาฏ ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๓
นายบัณฑิต จันทร์สี

๑๘/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๔
นายปยวัช หนูสง

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๕
นายภานุพงศ์ ชอบทำกิจ

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๖
นางสาวจุฑามาศ ชัยมณี

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๗
นางสาวจุฑามาศ พรหมประสิทธิ

์

๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๘
นางสาวปรียาภรณ์ อินทนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๔๙
นางสาวพรรณศิริ บุญช่วย ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๐
นางสาวศุทธินี โรจน์วัชราภิบาล ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๑
นางสาวสภาวิกา จันทร์สี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๒
นางสาวสุลิษา หนูมาก

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๓
นายเลอราษฏร์ ช่วยบำรุง

๑๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๔
นางสาวกัณฐิกา สงประชา

๓๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๕
นางสาวณัฐนรี เชือวิทยาวุฒิ

่

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๖
นางสาวรัชฏาภรณ์ แววภักดี

๒๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๗
นางสาวศิริพร อินบัว ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๘
นางสาวนวพร แก้วบรรดาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๕๙
นางสาวพิรดา ธรรมสระ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๐
นายณัฐวุธ สุขแดง ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๑
นางสาวสุพิชชา ไชยนิรมล ๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๒
นายอภิสิทธิ

์

การุโณ
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายขวัญชัย ขวัญมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เทพสุข ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงบัญญิตา เพชรรัตน์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงบัญญิกา เพชรรัตน์ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงฐิติมา แห้วขุนทด

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ ราษฎรสโมสร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงธันญาเรศ สุขแดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไผ่ เวฬุวัน  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

แห้วขุนทด
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงบุญรัตน์ พัสมุณี ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ มะโนภักดิ

์

๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายเมธัส อรัญดร ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุนิสา สามรมย์ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงนันทิมา ชมชืน

่

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๑ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงจิราภา บุตรมาตา ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงพรหมพร น้อยนาศ

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีแดง ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงพิชนันท์ ชุมทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๗๙
นางสาววริณย์ดา นิลจันทร์

๑๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๐
นางสาวนราทิพย์ โทบุรี

๒๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๑
นายพนาวรรณ สืบสำราญ

๒๐/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนศรีวารินทร์ ศรีสาคร  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงนพมาศ แสงเรือน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชูเจริญเดช

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงณิชชาอร นิลเหม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสิริธร สังขรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขวัญดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ แก้วประทุม

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายธนภูมิ คงสุวรรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายวรพล สุขสบาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศรีกระสา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายจีรยุทธ พุ่มผิว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพงศธร พรหมด้วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายวีรกานต์ คงเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายนภัส ผ่อนผาสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายธีรวุฒิ ต่างสี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสมัคร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายธนพล เพชรกาศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๘
นางสาวอัมรินทร์ แสงเทียน

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๓๙๙
นายศุภชัย ยวงกลาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๐
นางสาวพรหมภัสสร เมฆเจริญวิวัฒนา

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๑
นางสุวิมล แสงมณี

๑๕/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาวณัฐวัณณ์ ลุ่มสวย

๐๘/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนตันหยงมัส ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายบุญยกร นิมิตสกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลระแงะ ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงวรรณวิษา แซ่ฮ่อ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลระแงะ ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกนกนาฏ ไชยแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดตันติการาม ชลธาราวาส  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์ จุลกศิลป ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โคกตา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสุรกานต์ คงประเสริฐ

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกตา โคกตา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายพระนายฒ์ เสรีประเสริฐ

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกตา โคกตา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายสิริพัฒน์ รัตนจินดา

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกตา โคกตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๒ / ๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายเจษฎา กมล ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ โคกตา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงเนตรประภา สุริยเรือน

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โคกตา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๒
นายทักษิณ อินโย

๑๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โคกตา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายเศรฐพงศ์ ชูกลิน

่

๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายทัศมล สุกสำราญ

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายชเณศ จันทร์เอิบ

๕/๑๐./๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงสุดา คงประเสริฐ

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายโกศล รัตนบุญโน

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายสิทธิชัย ณ สุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายธนวันต์ ชุมดี

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงหัถยา โทบุรี

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงสุภาวิตา คงมอง

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงจงกลรัตน์ เมฆรัตน์ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงแก้วทิพย์ ราชโยธา ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชนากานต์ แก้วกุล

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิง จ.จิตรดา มากชนบท

๑๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โบราณสถิตย์  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงกชพร ยานิยม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญธารวิทยา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๗
นางสาวอังคณา วรรณกาญจน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธัญธารวิทยา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายสันณ์ฑกรภัช รัตนพยัต

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญธารวิทยา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๒๙
นางขนิษฐา นนธิ

๑๐/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโผลง ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายธนโชติ นุเคราะห์วัด

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงสิริมณี ลายหมู่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงธัญรดา จันทร์มุนี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายศุภกร ช่วยเสน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายนันทวัฒน์ นุ่นเหลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายอภิรักษ์ ขุนอำไพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายนราวิญช์ บุญให้

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายพิริยะ สายจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายศมพงศ์ อินทร์รักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายนรภัทร อินน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายนรงค์ฤทธิ

์

แดงโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอรพรรณ แซ่ว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงกมลฉัตร สำเภาแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงปาจรีย์ พันธ์โภชน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา พงศ์เกษตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๓ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงภคพร ลายหมู่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงจิราภร สุขน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพัชจิราภา เย็นอารมย์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัณธิมา บุญรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงเอมิตา พูนสกุล

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุดธิดา ปจจัยยัง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ฉิมศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา ประชุมชลธารา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญให้

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายชัยฤทธิ

์

แซ่ฉิม

้

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายชัยนันท์ แซ่ฉิม

้

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ฉิม

้

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายอิทธิพร น้อยหมาต ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายสุทธิวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายชยพัทธ น้อยนำเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายชัยวัฒน์ เพชรรงค์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อุสาพรหม ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายพีรภาส สุขสวัสดิ

์

๑๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายสุชาติพงศ์ จันทร์นุเคราะห์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายธนรักษ์ บุญสวัสดิ

์

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายระพีพันธ์ ทองเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ น้อยนำเทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญรอด

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงอนัญชญา มานุช

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงอังคณา ทุเรศพล

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ตรงนิตย์ ๑/๕./๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงซูฟยะห์ คอยา

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายพิษณุวัชร์ รอดผุด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาวสุชาดา สุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๓
นายจิรวัตร์ กลับอำไพ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาวกมลวรรณ ไชยศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สายนำทิพย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายสุกัญญา นารีพล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปาละกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา คงทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวธิดา ศรีวงษา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๔ / ๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายณัฐยุทธ์ หมวดสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงปทวดี

สกุลกาญจนาโชติ ๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงพิรดา ประสานวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล ขวัญคุม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงสิริพร จดจำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุนิสา ทองเกลียง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายชยุตพงศ์ ลาว

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายธีรนันท์ พัฒนวิบูลย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายพิชัยยุทธ หนูเอียด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๘๙
นายพลกร ลายแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๐
นางสาวขวัญชนก คงจินดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๑
นายเกียรติศักษ์ ยอดละเอียด

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๒
นางสาวกาญจนา เอียงเจริญ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงสุนิสา การุโณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงธนภรณ์ นุ่มฟก

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 โกลกเทพวิมล  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายปรมะ สังข์รอด

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายปาณัสม์ ทองจีน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายพิชิตชัย โต๊ะหมุด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายสุพศิน ทองรมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายหาดเทพ อรุณแสงเงิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกัลย์จรีย์ คงเขียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงปยนุช คนสนิท

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอริสา โพธิสาลี

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายกฤชพล อักษรพิมพ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายคณพศ หยกเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายทักษิณ นรสาร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายทัติยะ สุขสันต์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายธนากร เขียวหลี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายธีธัช พรมแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายนนทกฤต พรหมจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายดลลชา นาคกล่อม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายนภัสกร พลเพ็ชร

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายปรเมศร์ ทองเสนอ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายปรเมษฐ์ คงรังษี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายวันฉัตร อินทร์ทองคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๕ / ๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายศิวโรจน์ ชูจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายศุภกร หนูรัตน์แก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงณัฐวดี เขียวคำปน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงกชรัตน์ รัตนพิธาน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงกัญญนันท์ ฉัตรเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงกัลย์ภัสสร์ วรวงศ์กุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ โฉมอำไพ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงจิดาภา สีจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงชมพูนุท บำรุงพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงชวัลรัตน์ สว่างกิจวัฒนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงตมิสา ศิริเดช

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงตัญติญา ศรีสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงปาลิตา

วงศมาจารภิญญา ๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงเปรมยุดา ตังวีรชาตกุล

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงลิสา โคตะสิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงวโรกาส สวนแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงอันนา อนันทมาศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายไกรวิน สำราญสุก

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายคมวิทย์ พิพัฒนวานิช

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายคุณานนต์ สุกสมัคร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายจารุภัทร์ เกิดรอด

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายณัฐพงศ์ พันธ์นัดธี

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายปวริศ จุ้ยทอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายภูริณัฐ หมวดคง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายศุภโชค ศรีจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุวรรณโรจน์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงชลธิชา คงศรี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงฐิตาภา บุญสม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงณิชกุล สังข์วารี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงปทิตตา แก้วช่วย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงพรนัชชา ขันเพ็ชร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพิชญธิดา คดวิเชียร

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วัฒนารักษ์สกุล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๘ เด็กหญิงวรรณากานต์
อรรถกรวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงศิรภัสสร จุลกศิลป

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๖ / ๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงสาธิตา ชะดูแท้

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงสิรา คงชนม์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอรทัย ศรีสุวรรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา บุญช่วย

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายกิติพรรดิ

์

วงค์นคร
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายนรภัทร วงษ์คลัง

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายปภังกร แสงสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายปรมัตถ์ ปรีชาวุฒิเดช

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายยศวร แซ่ว่อง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายศิวกร มณีเชวง

๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีนิยม

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงเขมนิจ จันต๊ะปญญา

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงชญาณี ปริธัญ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงชัญญาพัชร์

พัฒนาพิศาลศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงชุติมา ปริธัญ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงธัญยรัชต์

พัฒนาพิศาลศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงนภัสสร ขันธ์พิสุทธ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงพลอยจรัส ปานกำเนิด

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๘
นางสาวนราทัศน์ รุ่งศรีทอง

๒๗/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๖๙
นายคณิศร จินดากูล

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๐
นายเวชพิสิฐ รัตนพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พินโท

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ดำนิล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงกุลทรัพย์ ช่วยเสน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงธัญญพร ขุนทองภิบาล

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงรัษฎากร ศรีวีระพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศรีรัตน์

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทิตพุฒ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงกษิรา หวังคุณากร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกรกัญญา กิจพิพิธ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุไหงโกลก ชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๐
นายนนท์ปวิช บุญเพียรผล

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ฐานเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวชิญฤทธิ

์

ละอองทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงบุญจรา มุสิกะสง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายศิกร ทองนพคุณ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๗ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงเขมิกา ลือสิริมนัส

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงจิราพัชร พุมนวล

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงธรรมิศา วงศ์วุฒิรัตน์กุล

๓๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงนวนันท์ ศรีวิชัย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต ทองดีประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายเบญจวรรณ วิมุตเกษม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแว้ง เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงสิริกร บุตรมาตา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแว้ง เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงศานิชา พูลเพิม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแว้ง เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายธนพล อินทคีรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนฤเบศร์ คันธิก

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงพรชิตา รามช่วย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงกานต์ชนิกา คันธิก

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศาสน์วิทยา เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุนิษา ดำนิล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงอรอิศรา ทองจารุแข

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ เมฆเรือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายพิทยา ศรีสุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายวิทวัส บุญรักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐพล แซ่ฟุง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงทิพย์เกสร เกิดสมศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา พรมโอภาษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายนภดล แก้วมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายชัชพล สุวรรณศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายปภังกร นิมานบูรณวิจิตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายสราวุฒิ ศรีสุวรรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงอิสริยา เสนียุทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๐๙
นายชัยวัตร ไชยยะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๐
นางสาวกันดารัตน์ ประสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เขาเข็มทอง  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ นกน้อย

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสิริยากร คงทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงชฎาธาร บุญช่วย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงกาญจนา โพธินอก

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงสุธีมนต์ สวนศรี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายอัครพล จงเยือกกลาง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายนิติภูมิ มะเอียด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงตติญาภรณ์ สุขเหลือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทย ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทย ชลภูผาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๘ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงศิริกัญญา ภูบุญมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทย ชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายกิตติภูมิ คงเขียว

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายนราธร รามศรี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายวุฒิภัทร ศรีทองแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงอนุสรา คำดวง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงอริสรา น้อยเต็ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายเสฎฐพงษ์ พินิจสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงจูฑามาศ อัมรินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เกิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงพิมพิชา เมืองสนธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีภักดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีอรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงธนวัฒิน์ ศรีสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงอัญชนิตา ช่วยแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายวันเสด็จ อาจณรงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายภูเบศ แสงแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธีรวูฒิ ธรรมสะโร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกิตติภูมิ เกือกูลสงค์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อัมรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลีนานนท์ ลีนานนท์  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงปณณิกา ติวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงชูติกาญจน์ ทับรอด

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญคง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสิริวรรณ ถินแก้ว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงสุธิดา ราชบุญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๕ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สุวรรณประดิษฐ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายพละพล คงสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายภควัท กำจัดภัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายเพ็ชรนรินทร์ สำลีม่วง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายสันติสุข น้อยทับทิม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายเจษฎา เมืองมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิริน สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา เครือศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายชลิต รักเล่ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงสโรชา แก้วในเมฆ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายฐานุสรณ์ บุญข่าย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑๙ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายภานุชาติ ดำรัส

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงพลอย สมใจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายนราชัย สิงห์เจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงอาทิตยา สังข์ศรีสังข์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงพรศิริ เชือจันอัด

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายจักรพงศ์ พรหมจร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายปฏิพล อายุศะนิล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงพัชราพา เดชภูมิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงอรวรรณ อุทัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงอริสรา สีสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงณิชนันท์ เรืองยังมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงสิริมา อินทคีรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายกิตติพล คะทะวะรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงปาณิสา มณีไสย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายวิชญ์พล อนันตณรงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๐
นายนัฐวัฒน์ พันธ์น้อย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๑
นายคณรัฐ ชืนรัมย์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๒
นางสาวศิวาภัชร์ สระทองอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาวจิราภา ภาวะไตร

๐๒/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๔
นางสาวกชกร ตันตรานุกูล

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๕
นางสุปราณี เวทโอสถ

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๖
นายวรพจน์ ทองคุปร์

๒๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนสุคิรินวิทยา สุคิรินประชาราม  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายสุรวิช ชุมอำไพ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายพันธวัช ทองสีเทพ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ชัยวิฉาน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภูชิต มณีเพ็ชร

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกชพร เพ็ชรภาน

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ผุดละออง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงณัฎฐกา เอียมกำลัง

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงโสภิตา พรหมทา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ รัตโน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงศุราภรณ์ สุวรรณมณี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงมณิสร หมวกดำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายทวีรัตน์ พุฒแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงสุนิสา โคมแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๒๐ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงพัณณิตา อินทสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายสุเทพ คงแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายปรินธร หนูทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงณัชชา ด่านชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงนิรนันธ์ สวนนิม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงอรพัน คงเพ็ชร

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชูสัน

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสิรินทร์ ทองอินทราช

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงธนิสรา ทองอินทราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายปรุฬ เหมืยนเมือง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายกันต์รัตน์ หนูในนำ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายสุวิชณ์ ปอมสุวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายนที ทองจินดา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายเพชรอัมพร เพ็ชรมณี

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ บกดำ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายธนกฤต สุลีพร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนพัฒน์ ดวงเทพ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงธิชารัตน์ ชูตระกูล

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

นธ ๕๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงเกวลิน สุกพรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุวรรณบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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