
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนราธิวาส  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๗๘๓ คน ขาดสอบ ๑๐๑ คน คงสอบ ๖๘๒ คน สอบได้ ๒๐๕ คน สอบตก ๔๗๗ คน (๓๐.๐๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายยศพงศ์ หยุ้งนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายวรวีย์ เรืองจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายอรรถวุฒิ หนูน้อย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงเพชรลดา ทองก้อน

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงศุภกานต์ พุฒยืน

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายภูริพันธ์ จรรยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงนัทธมน ธัญญเกษตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงญาณิศา แดงสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดำแปน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายมนัสนันท์ สง่างาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายสรณัฐ ทองซ้วน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงสุวนันท์ โอภาศรีโรจน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายสธรรดร โตมาดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ใหม่พุ่ม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงจิรประภา สุขสถาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงเปรมสุดา เฟองรอด

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงภาพิมล ขานโบ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงปริณดา ขุนแผ้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงโสภาวรี สะอาดพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงโชติกา บุญภิรมย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงรสปวีณ์ รุ่งอารยะทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายพันธกานต์ รงค์รัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายธนัท คงเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๑ / ๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสาธิตา ขวัญแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงเอืออังกูร

้

เมฆอรุณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายจิรภัทร สุวนิช

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายนนทพัทธ์ เพ็ชรเทพ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายพิชุตม์ แสงมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายโพธิวัฒน์ มันคง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายระพีพัฒน์ ภูนุช

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายสุรยุทธ์ ดำแดง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายอุกฤษฎ์ แดงแต้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายพัทธนันท์ นนทสิงห์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายกฤตเมธ เดชบุญ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายณฐวัฒน์ จันทโรจวงศ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายรัฐนันท์ ลาภาพงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงณพิชญา พิริยะเพียรพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๓๙
นายศุภกิจ สติกรกุล

๒๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๐ นางสาวพลอยพรรณ ไชยขาว
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาวกฤษศิริ เมืองชะนะพวง

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาวปทมาพร เพชรปรางค์

๑๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายสถาพร สังข์สุวรรณ

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วสีบุญ

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงบุญสิตา สันตะโร

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ไกรแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนราสิกขาลัย วัดประชาภิรมย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายยุทธพงษ์ นิมมาก

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส วัดพรหมนิวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงราโมน่า เจริญสังข์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนราธิวาส วัดพรหมนิวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วสำอางค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตีเต วัดลำภู  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายวริศ บุญราม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตีเต วัดลำภู  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุธิษา รัตนบุรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตีเต วัดลำภู  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายภาคิน บุญภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตีเต วัดลำภู  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๓
นายปรีดา แซ่เจียง

๐๗/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส วัดบางนรา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงฐานิดา ลูกจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอหลัง วัดทรายขาว  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพัณณิตา ทองมาก

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทรายขาว วัดทรายขาว  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ หนูไพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ดวงพุมเมศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงธัญพิชชา สุขเนาวรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๕๙
นางสาวปราณี บัวแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
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นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๐
นายพรชัย สุกใส

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนตากใบ

วัดสิทธิสารประดิษฐ์
 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๑
นางสาวพรรณวษา บุญแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงภรณี ศรีเอียด

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายยุวศักดิ

์

บุญหนิ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์

 

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุพรรษา สุขสบาย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนราธิวาส วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายภูเบศ มานพศิลป

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูแปน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงนุตประวีณ์ เพ็ชรสุก

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงโสภาวรรณ จินนะมงคล

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตันหยงมัส วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

แซ่ฮ่อ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตันหยงมัส วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายธันวา หน่อโท๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตันหยงมัส วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายประวันวิทย์ หีบทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตันหยงมัส วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ มะแซ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตันหยงมัส วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา รัตนวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่อน วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายพลทัต ทองชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่อน วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงกนกพร ธรรมศรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่อน วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงปภาดา ประยูรวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่อน วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายฐานนท์ โออินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลระแงะ วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายณัฐนนท์ นิยมญาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลระแงะ วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงจัสมิน มะแซ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลระแงะ วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงสุนิชา เทพศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลระแงะ วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงวริศรา อ่องบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลระแงะ วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายสิโรดม ศรีชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

วัดตันติการาม วัดชลธาราวาส  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นุเคราะห์ชน ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกตา วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๕
นายสราวุธ มีแก้ว ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๖
นายธนวัฒน์ บุญคง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๗
นายพัสกร นีรนาถภูวดล

๑๐/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงณธิดา ลิมสกุล

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาววิยะดา แสงพารา

๑๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวเจนจิรา จุมพันธุ์

๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาวละออง สุขสำราญ

๑๐/๔/๒๕๓๓
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวกนกอร บุรพธานินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๑๖

วัดโคกตา วัดโคกตา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงปานวาส วงศ์จันทร์

๔/๑๒/๒๕๔๘
วัดโบราณสถิตย์ วัดโบราณสถิตย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงแพรวา เภาประดิษฐ์

๑๔/๖/๒๕๔๙
วัดโบราณสถิตย์ วัดโบราณสถิตย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๓ / ๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายธนโชติ บุตรจีน ๘/๒/๒๕๔๘ วัดโบราณสถิตย์ วัดโบราณสถิตย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายเจนวิศว์ มากชนบท

๑๖/๗/๒๕๔๙
วัดโบราณสถิตย์ วัดโบราณสถิตย์  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงจิรวดี วงศ์นราสิน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงชนิกานต์ นนธิ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงหัทยา ดีพาส

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายอโณทัย ทองเมือง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๑
นายธนาวิทย์ มาแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงอรอุมา มันยืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงธัญจิรา สุขแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงชุลีพร หวัดเพ็ชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงพัชรา สุขพาส

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงชลดา พุฒทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงกานต์รวี ทองนาค

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายวิริทธิพล

์

สุขพาส
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงนภัสสร ทองเครือ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงณัชชา แก้วสุกใส

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงสิริยากร ลายหมู่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญเตะ ๐๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงธานิณี บำรุงสานต์

๐๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๖ เด็กหญิงกนกกาจญน์ ทองรมย์
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงภาวินี คงประเสริฐ

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงนราพร บุญช่วย ๐๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงศิริพร พรหมมิตต์ ๐๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงสลิลรัตน์ รัตนร่วมมาลา ๐๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงภัทราพร คล้ายบุตร

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงมธุรส บุญรอด

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายณัฐภูมิ อุปขวัญ

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายธีรพงศ์ ประดิษฐ์ธรรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายภานุพงษ์ เมืองแดง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา วัดประดิษฐบุปผา  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๖
นางสาวลักษณภรณ์ ครองตะครุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดโกลกเทพวิมล  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงขวัญหทัย ณ น่าน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงชนิตาภา เวทมาหะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ศรีวิเชียร

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก วัดชลเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๔ / ๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายสิริราชย์ เพ็ญมาศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๑
นางฉวีวรรณ แดงดี

๑๙/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนสุไหงโกลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๒
นายสถาพร ขวัญนุ้ย

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุไหงโกลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๓
นางสาวสุติมา น้อยสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุไหงโกลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๔
นางสาวพนิตนันท์ จอมสุริยะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุไหงโกลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงผกาแก้ว แสงสุวรรณโณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุไหงโกลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายกฤติน สมบูรณ์ดำรงกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุไหงโกลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ขวัญใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุไหงโกลก วัดชลเฉลิมเขต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายอดิศร ไพสาลี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม วัดเขาเข็มทอง  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายปติภูมิ แท่นมุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม วัดเขาเข็มทอง  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงจรัสศรี แก้วระวัง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายวรรณภูมิ เหล็กเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายภควัต ย้อยตาครุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายปรมัจ สาระวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพีระยุทธ์ ทวีคูณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาวอินทร์นภา สุขอิม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนา10 วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเปรมฤดี สิงห์เจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงพรประภา จันทร์ผง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุพรรษา อุตะทูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงกานต์สินี ปราณจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายคุณากรณ์ ด่านวันดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูเขาทอง วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุกัญญา บัญชาเรียบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสิรวิทย์ หมันการ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ หมันการ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

นันทจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายอาทิตย์ ปกนอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงฐิติมา มีศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพนัชภรณ์ บุ่งอุทุม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงระพีพรรณ์ มีศิลป

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงลักษมี ศรีสุวรรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายสัมฤทธิ

์

เสือหาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงพิมพ์พิมล มีศิลป

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงอรษา กอเดร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงนริศา เดชกุลรัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไพรจิตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๕ / ๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายนพกร ศรีทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทย วัดชลภูผาวนาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงเบญจมาศ เพชรรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิริน
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ลายทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิริน วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงมาลินี ชูดำ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสุคิริน

วัดสุคิรินประชาราม
 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ชุมบุญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงนราวดี ภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงพัลลภา มะเอียด

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสุชาดา รัตนสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงวิชญาพร เทพษร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงรุจิษยา ภักดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรหมสกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายภานุวัฒน์ จงเยือกกลาง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงวิภาวี ธนูสาย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงนิยดา จรัสวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ปทมินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายสุรสีห์ หมืนสุข

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายกรกฎ เพชระ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ นืมนวล

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ จีนประชา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงมณธิชา พรหมจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงสิริน ตูเละ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพัฒชรีย์ ธรรมสะโร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาวเจนจิรา จุลละศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๘
นางสาววารุณี โพธินอก

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๘๙
นางสาววนิดา โหลกดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๐
นางสาวศิริพร เพ็ชรสุวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวอมรรัตน์ ขยันกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุคิรินวิทยา วัดสุคิรินประชาราม  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๒
นางธัญญ์ชยา ชูชาย

๑๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๓
นางสุนทรี เจริญศรี

๑๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วัดสุคิรินประชาราม

 

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงอัญธิสา สายพฤกษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา6 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงศุภัททรา พวงสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา6 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงสิริกมล คณานุรักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา6 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายอัศวเดช พรหมจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา6 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายภีมวัจน์ ดวงจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนา6 วัดสุวรรณบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๖ / ๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นธ ๕๕๖๐/๐๑๙๙ เด็กหญิงศิริประภา ศรีสองคอน ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๒๐๐ เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วชู ๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๒๐๑ เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สุดาเดช ๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๒๐๒ เด็กหญิงสิรีธร แก้วดำ
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนา7 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๒๐๓ เด็กหญิงนันท์นภัส อินดี ๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๒๐๔ เด็กชายกิตตินันท์ หลงพิมาย ๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 วัดสุวรรณบรรพต  

นธ ๕๕๖๐/๐๒๐๕ เด็กหญิงวไลรัตน์ รัตนพงษ์ ๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมพัฒนา7 วัดสุวรรณบรรพต  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนราธิวาส  ๗ / ๗

้
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