
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพัทลุง  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๗,๗๒๘ คน ขาดสอบ ๒,๗๘๔ คน คงสอบ ๔,๙๔๔ คน สอบได้ ๒,๗๗๖ คน สอบตก ๒,๑๖๘ คน (๕๖.๑๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๑
นายประสิทธิ

์

สังข์ทอง
๒๕/๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๒
นายถิรนันท์ ดวงจันทร์ ๗/๔/๒๕๑๓ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๓
นายไสว สุขยิง

่

๓๑/๑/๒๕๑๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๔
นายสมมารถ ดำเนียม ๑/๗/๒๕๑๔ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๕
นายดนตรี จีนประชา

๒๐/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๖
นายพันแสง หนูรัตแก้ว

๒๕/๖/๒๕๑๘
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๗
นายศรากร ศรีประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๘
นายจตุพนธ์ ขวัญนิมิตร

๒๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๐๙
นายจิราฉัตร ทิพย์รัตน์ ๑/๕/๒๕๒๐ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๐
นายปรีชา เมืองแก้วกุล ๔/๒/๒๕๒๑ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๑
นายวัชรินทร์ พ่วงทอง

๒๗/๔/๒๕๒๑
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๒
นายสุวิทย์ รองราม

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๓
นายไชยา สุขแทน

๒๘/๔/๒๕๒๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๔
นายสุวิทย์ หนูแสง

๓๑/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๕
นายอุทัย ศรีสัจจา

๘/๑๑/๒๕๒๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๖
นายณัฎฐวัฒน์ ทินประภา

๒๐/๘/๒๕๒๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๗
นายปรีชา ทองทวี

๑๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๘
นายศักดา อำสุดใจ ๔/๘/๒๕๒๔ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๑๙
นายธนะรัตน์ พรหมช่วย

๑๒/๔/๒๕๒๕
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๐
นายกนกรัตน์ ทองรักษ์ ๘/๘/๒๕๒๖ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๑
นายสุธรรม พรหมห้อง

๑๘/๓/๒๕๒๖
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๒
นายณรงค์ศักดิ

์

จันสุกสี
๒๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๓
นายกสานต์ หลุดหละ

๑๕/๖/๒๕๒๗
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๔
นายนที ทองแก้ว

๒๓/๙/๒๕๒๖
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๕
นายปยะพงศ์ ไข่รอด ๑/๔/๒๕๒๘ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๖
นายเกียรติยศ ดำฝาย

๑๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๗
นายธีระวุฒิ ช่วยแก้ว ๓/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๘
นายฐิติพงษ์ สงนุ้ย

๑๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๒๙
นายนิโรจน์ เทพประดิษฐ์ ๕/๑/๒๕๒๙ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๐
นายอุทัย นุ่นขาว

๑/๑๑/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๑
นายศุภฤกษ์ พิมสาย ๙/๓/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๒
นายไชยา ขุนจันทร์ ๓๐/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๓
นายกฤษฎา ถ้วนถวิล ๓/๙/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๔
นายธรรมนุญ พันธุวงศ์

๑๐/๘/๒๕๓๑
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๕
นายประสิทธิ

์

บรรจงดัด

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๖
นายกฤติกรณ์ โชติมากร

๒๖/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๗
นายเฉลิม ชูสงค์

๕/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๘
นายพิศิษฐ์ ด้วงทอง

๓๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๓๙
นายเจนภพ นพรัตน์

๒๕/๖/๒๕๓๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๐
นายฐานวีร์

ประกอบศุภนิมิต ๔/๑๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๑
นายเสกสรร อุทัยรังษี ๕/๘/๒๕๓๓ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๒
นายศรานิพนธ์ สิริกรกุล ๖/๒/๒๕๓๔ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๓
นายชลนที ฤทธิรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๔
นายสุนทร ช่วยเมือง

๑๘/๗/๒๕๓๔
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๕
นายสุทธิพงษ์ รามณรงค์

๒๘/๙/๒๕๓๖
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๖
นายณัฐธัญ สานุกิจไพศาล ๗/๘/๒๕๓๘ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๗
นายอานนท์ ไชยถาวร

๑๔/๕/๒๕๓๘
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๘
นายพรหมสรรค์ เรืองแก้ว

๑๖/๑/๒๕๓๘
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๔๙
นายภัคพล หนูวัน

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๐
นายณัฐพล จันทร์ล่องลอย

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๑
นายวิเชียร มากคำ

๖/๑๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๒
นางสาวประพันธ์ ศิริธร ๓/๓/๒๕๐๙ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๓
นางสาวกมลวรรณ นิลแสวง

๒๗/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๔
นางสาวฉลอง แก้วเผือก ๘/๗/๒๕๑๗ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๕
นางสาวระเบียบ แก้วสังข์ ๙/๘/๒๕๑๘ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๖
นางจงจิตร รองเลือน

่

๓๐/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวพิมพ์ชนก ชาตรี

๒๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๘
นางจอมขวัญ ฉิมรักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๕๙
นางสาวจริยา รัตนพิพัฒน์ ๑/๙/๒๕๒๔ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒ / ๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๐
นางณปภัช คงศรีชาย

๓๑/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๑
นางสาวภาริตา ศรีเมือง ๘/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๒
นางสาวนิศานารถ ขุนอักษร

๒๒/๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๓
นางสาวจีราวรรณ ปานแก้ว ๑๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๔
นางสาวกรรณิการ์ นุ่นปาน

๒๓/๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๕
นางสาวฉลวยพร ศรีจันทร์ ๘/๙/๒๕๓๑ เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๖
นางสาวโสรยา ขาวทอง

๑๘/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๗
นางสาวพจมี แพรใจ

๑๖/๓/๒๕๓๑
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวมาลิสา อ่อนจันทร์

๒๐/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๖๙
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทน้อย

๗/๑๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๐
นางสาววาสิตา เนียมเล็ก

๑๘/๙/๒๕๓๔
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๑
นางสาวนริศรา โพธิมาศ

๒๒/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๒
นางสาวอัญชิสา ชูเพ็ง

๑๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๓
นางสาวสกุลทิพย์ ปานศรีนวล

๒๔/๕/๒๕๓๘
เรือนจำกลางพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงปาริฉัตร สมมาตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์หลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายฐมนวัฒน์ มานเอียด

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายสติยมุกรณ์ บุญจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงศุกันยา งามดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงภัทรธิดา สมเพ็ชร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุมลทิพย์ คงรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายภานุวัฒ รักจำรูญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนถบ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายฤทธิชัย เกตุทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายธนกร กาชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายทินภัทร จันทร์เทพ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงทัศวรรณ ก่อเกือ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมพาที

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงกุสุมา ดำนุ่ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงณัฏฐิกา สุขเอียด

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงนันทนัช สวัสดิวนากุล

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงศิรประภา แก้วรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงกชกร รอดสุด

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดควนแร่ ควนแร่  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๒
นางสาวอรวรรณ กลินเขียว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๓
นางสาววิภาวี เพชรกาศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๔
นางสาววรัญญา อินทร์ยอด

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๕
นายกรวิชญ์ โยมเมือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๖
นายสุทธิรักษ์ พรหมแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๗
นายศุกกฤต จันวนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๘
นายฐาปกรณ์ เทพกร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๐๙๙
นายศุภวิชญ์ บุตรบุรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๐
นายศรันย์ เขตบรรพต

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๑
นายเมธาสิทธ์ ชนะจิตต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๒
นายอิชย์เกตุ พงศ์วงประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๓
นางสาวธาริณี สัจจะบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๔
นางสาวอนันดา โสภณรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๕
นายสิริพงษ์ คงพ่วง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๖
นายวิชชากร อินริสพงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๘
นางสาวสุทธิดา เพิมเดช

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๐๙
นางสาวณัฐพร ข้องอุ่น

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๐
นายสุทธิพงษ์ เอียดเหลือ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๑

นางสาวอภิชยา สัจจา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๒

นางสาวชนิสรา บุญยะเดช
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๓

นางสาวณัฐชา พาหุฬา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๔

นางสาวธิติยา ขุนทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๕
นางสาวปรัศนีย์กรณ์ เนียมเกตุ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๖

นางสาวพิมพ์ชนก แก้วดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๗

นางสาววรรณวิศา ภัยฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๘

นางสาวกัญญาพัชร สินน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๑๙

นายภัทรพล เส็นเกลียง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๐
นางสาวมีนาวดี ศรีอนันต์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๑

นางสาวนิภาธร พราหมพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๒

นางสาวรัตน์ชนก รุ่งตำนาน
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๓

นายบุญญฤทธ์ บุญชูดำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๔

นายปยะพัฒน์ ปานเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๕

นางสาวสลิลทิพย์ มีแย้ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๖

นางสาวปวีณ์ธิดา วงศ์อุทัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๗

นางสาวบุษราภรณ์ ฤทธิเนียม

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๘

นางสาวชนนิกานต์ คล้ายฉิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๒๙

นายเจษฎา หนูวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๐
นายพรภูมินทร์ นวลคง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๑

นายติณณภพ วัฒนพานิช
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๒

นายชนาธิป ตันตสถิตานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๓

นายอานนท์ อ๋องสกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๔

นางสาวอรจิรา โยมเอียด
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๕

นางสาวธัญลักษณ์ มาชู
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๖

นางสาววิมลิน เพชรชนะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๗

นางสาวพชรมน เพชรมาก
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๘

นางสาวพัชรพร
เหมือนพรรณราย

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๓๙

นางสาวพัทธวรรณ จันทร์ดำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๐
นางสาวอาภาศิริ พูลนวน

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๑

นายชัยรัตน์ วงศ์สวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๒

นางสาวศตกมล อ่อนเกลียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๓

นางสาวชวัลลักษณ์ ทองเขียว
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๔

นายวิชชากร อภัยพัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๕

นายธิปกร ทองรักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๖

นายกรมิษฐ์ เกตุแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๗

นายวรกันต์ ชูดำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๘

นางสาวญานิศา ขาวป
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๔๙
นางสาวพลอยไพลิน ขนุนทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๐
นางสาวพรวศา ไอนิกะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๑

นางสาวโสภิดา อนุวัฒนากุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๒

นายณฐวโชค หาญณรงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๓

นางสาวสิรภัทร ไชยโยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๔

นางสาวโยธิตา ฟองณวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๕

นายนภสิทธิ

์

จงหวัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๖

นายไชยวัฒน์ ขวัญดำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๗

นายนิชพศุตม์ มาณะแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๘

นายชนะภูมิ เอียดจุ้ย
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๕๙

นางสาวกชนิภา พงศาปาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๐
นางสาวญาณาธิป สังเศษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๑

นางสาวพสุกานต์ ศรีพรหมกร
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๒

นางสาวอทิติยา ภักดีวานิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๓

นางสาวณัฐณิชา สังข์บูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๔

นางสาวญาณิศา พลายแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๕

นางสาวนิธิญา คงแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๖

นางสาวอรุชา ทับชุม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๗

นางสาวบุณฑริกา หนูนอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๘

นางสาวภัศรา เกตุเรน
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๖๙

นางสาวเบญจมาศ เกือเส้ง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๐
นายพัทธพล จันทร์ชู

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๑

นายณัฐวัชร แก้วขุนทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๒

นายปยภูมิ แซ่โห้
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๓

นางสาวธัญชนก เพชรคง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๔

นางสาวภาณภัทร บัวทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๕

นางสาวณัฐยา วงศ์สิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๖

นายกฤติน แสงขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๗

นายพรภริษย์ วงอรุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๘

นางสาวเยาวเรศ สงสม
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๗๙

นายปฏิพล สมัครพงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๐
นายปริวรรต ดำนุ้ย

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๑

นางสาวนลพรรณ เพชรคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๒

นางสาวปุณยวีร์ เพชรศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๓

นางสาวญาณิน สัมพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๔

นางสาวญาณิศา คำคง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๕

นางสาวเหมหงส์ เกือทวี

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๖

นางสาวภูริชญา ยอดราช
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๗

นายนนท์ปวิช แก้วโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๘

นายพิงพันธ์ ไกรเกตุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๘๙

นายนราวิชญ์ ใบบน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๐
นางสาวพิมพ์ลภัส พิพัฒน์ภากร

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๑

นายพีรพล หนูจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๒

นางสาวชนิกานต์ นกแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๓

นางสาวสมัชญา ทองฉิม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๔

นายณัฐนน แสงเกิด
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๕

นางสาวปรียากร สงชู
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๖

นางสาวอวรรษดา สายแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๗

นางสาวเกตุลดา แก้วสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๘

นายอติวิชญ์ ชูภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๑๙๙

นางสาววิภาวรรณ เกือมณี

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖ / ๘๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๐
นางสาวพัชรี ดีเขา

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๑
นายปณณวัฒน์ คงเกตุ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๒
นางสาววิภาวี ทรัพย์สิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวกัญญาพัชร เพชรสงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๔
นายนัฐกริช นกยูงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๕
นายเทพพิทักษ์ จันทร์สนิท

๐๒/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๖
นางสาวช่อแก้ว วุ่นพ้วน

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๗
นายชัยวัฒน์ วัชราคม

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๘
นายคณาธิป แสงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๐๙
นายธารณ์ ชนะสิทธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๐
นายนราธร ถาวรเศษ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๑

นายวสิทฐ์พล เมธานันทกูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๒

นายพงษ์ศักดิ

์

หนูแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๓

นายสหวรรษ รอดเนียม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๔

นายภาคิน อภัยรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๕

นายจิรวัฒน์ เรืองเพชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๖

นายศาสตราวุธ เทพธานี
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๗

นายสหัสวรรษ สุทธิรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๘

นางสาวศรัณย์พร เพชรศักดิวงศ์

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๑๙

นางสาวมานิตา แปนน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๐
นางสาวณหทัย เจริญผล

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๑

นางสาวเกวลิน ณ  มณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๒

นางสาวชาลิสา นวลขลิบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๓

นางสาวนราวัลย์ แก้วสุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๔

นางสาวชนิดาภา สมแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๕

นางสาวปญญาพร แก้วกำยาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๖

นางสาวมานิตา เองหิน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๗

นางสาวรินรดา วิจิตรจินดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๘

นายพรพิพัฒน์ แซ่หลิว
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๒๙

นายปกรณ์ ดวงอรุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๐
นางสาวจิตรลดา เบาะทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๑

นายนนท์ วิวัฒสวัสดินนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๒

นางสาวทักษพิชญ์ สิงหะพล
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๓

นายก้องกิดากร คงแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๔

นายปยะพัฒน์ ทองมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๕

นายสมัชชา สินดำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๖

นายศศิน ยอดขาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๗

นายภัทรพล ขาวคง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๘

นายสุรพิชญ์ เกตุแก้วมุณี
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๓๙

นายภัทรพร ขาวคง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๐
นายอภิบาล รักประสูตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๑

นางสาวพัทธมน อนันตกานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๒

นายสิรวิชญ์ โรจนศิลปกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๓

นางสาวศิริลักษณ์ หนูชู
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๔

นางสาวพิมพ์ลภัส บุญทองแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๕

นางสาวชนิษฐา บัวเนียม
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๖

นางสาวกัณฐิกา คงดำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

อินทรฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๘

นางสาวอมาวศรี แสงสว่าง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๔๙

นางสาวฉัตรธรินยา เมืองหนู
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๐
นางสาวพรรธสา ควรชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๑

นางสาวอัจฉริยา ฤทธิเดช
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๒

นายวรุตย์ นุ้ยฉิม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๓

นายพศวัต เพชรหนู
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๔

นางสาวพิชญาภัค ฤทธาพิพัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๕

นายอิทธิภัทร์ ยอดกลิน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๖

นางสาวชวิศา พุ่มเล็ก
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๗

นางสาวกานต์กวี วรเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวศิริลักษณ์ สยมพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๕๙

นายปาณัสม์ เพชรมณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๐
นายศุภฤกษ์ เพ็ชรรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๑

นางสาวมาริสา อินปาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๒

นายศุภเชฏฐ์ สังสุวรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๓

นายวัชรกร โอฬาริกบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๔

นางสาวภัสรา สมานุภาวิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๕

นางสาวกวินทิพย์ แซ่ฮ่อ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๖

นายนราธร คงเกิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๗

นายนราวิชญ์ หนูบูลย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๘

นายพันธมิตร อินทรนก
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๖๙

นางสาวกรรวี โชติมณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๐
นางสาวกมลทิพย์ นองเมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๑

นางสาวธิดารัตน์ ตะถา
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๒

นางสาวอภิชญา ชูช่วย
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๓

นางสาวสุทธิดา ยอดสุรางค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๔

นายนพรุจ พรหมช่วย
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๕

นายพศวัต สงคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๖

นางสาวนันทิชา คำเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๗

นางสาวญาณิศา แก้วกลม
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๘

นายปรัชญา รามนาถ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๗๙

นายกัมปนาท รัตนานุกูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๐
นายณัฐพล จันทร์แดง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๑

นายภาณุวิชญ์ วุ่นชุม
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๒

นายธนากร ฤดีกิจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๓

นายชวันธร ช่วยสุด
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๔

นางสาวหทัยรัตน์ ชูดำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๕

นายธนาธร ดำจุ้ย
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๖

นางสาวณัฐณิชา หนูยก
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๗

นางสาวชนัญชิดา สยามพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๘

นางสาวฐิติรัตน์ เชนพลู
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๘๙

นางสาวนราภรณ์ คงนุ้ย
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๐
นางสาวพิชญาภา ขาวดวง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๑

นางสาวศุรัฐเกล้า แก้วศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๒

นายเนตร อ่อนเกลียง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๓

นางสาวปริญสิริ กอบการ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๔

นางสาวคมคาย หนูนวล
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๕

นางสาวธัญชนก ดิษฐเส้ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๖

นางสาวสิริยากร ดีช่วย

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๗

นางสาวปวีณ์ธิดา ศรีคุย
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๘

นางสาวมนัสวี ขุนเศรษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๒๙๙

นางสาวผศมน เส้งสุ้น

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๐
นางสาวชนิกานต์ แดงใส

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวสุชิมา เกิดสมุทร

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวชญานิศ มากมาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงภาวินี บัวแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายชนินทร ทองเกือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายสุภัทร จันทรมนต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายธีรภัทร คงเกต

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายปยวัฒน์ ขาวพุทธ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายพงศ์ศิริ สุภาพาส

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายสรสิช อนุรักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายสุทธิภัทร มีเอียด

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงกรานต์วดี โชติพันธุ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงกุลศิริ บัวแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงจิรัชยา ด้วงเอียด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา รองเลือน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงนงนภัส วุ่นแปน
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงนภัสกร จันทร์พูล
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงนภัสสร นิลจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงบริมาส ร่านเสียง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงอารียา ขวัญสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงนาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ หวักแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงพิรามน หนูสุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงวรรณิษา หนูนวน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงสุจรรย์จิรา นิลมาก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงแสงระวี ปรางน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายอกนิษฐ์ เยียมศักดิ

่ ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายณัฐพล ชูนุ้ย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงอติพร ปานภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ธรรมเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงจิลพัชร โรจนชีวะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ชูพูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงณีรนุช สุวรรณมณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงปรารถนา วุ่นดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงปยะนันท์ สงแทน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงวธิดารัตน์ หนูแปนน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายอรรถชัย สังข์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายกฤษกร บัวแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

สงขวัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายวิณัฐชัย ธนาวุฒิ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เรืองพุทธ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คงไทย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ สังข์เศรษฐ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มะลิล้อม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงอัจชฎาธาร รักปลอด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายชินกฤต กล้าศักดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ลายทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ส่องสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงกนิษฐา แสงจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ มานะทวี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชำนาญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงศิวะพร ราชแปน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงศุทธินี เพชรสังฆาต

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงสุชานาถ ผลพานิช
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ เรืองรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงธัญรดา รุกมาต
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงวาสนา หนูเอียด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายคมสร ชนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายชัยพร วุ่นพ้วน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายจักกฤษ โพธิสาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายวิทยา มุขตา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายธีรภัทร จันธนู
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงศิริวรรณ คล้ายแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงราชาวดี แสงทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ ทองมาเอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงธนพร ดำฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงบุณยานุช แสงขาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายวรเทพ สุทธิพรหมมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนกุฎ บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๖๙

นายธนกร เอียดถวิล
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๐
นายวุฒิชัย ทองใส

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๑

นายธนวิทย์ นุ่นร่ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๒

นายพีรวิทย์ นวลละออง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๓

นายเกริกเกียรติ ดำหมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๔

นายปฐวี มาทยาวุฒิ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๕

นายวรวุฒิ ทองก่อแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๖

นายธนายุต โอฬาริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๗

นายพันธวิทย์ รักษาณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๘

นายสัตถาชาติ ปาธะรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๗๙

นายจักรินทร์ บริรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๐
นายสำราญ จันทรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๑

นายธนพงศ์ กระจายโภชน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๒

นายศรัณยู สมมาตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๓

นายศุภกฤต ปล้องใหม่
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๔

นายสาธร ยอดแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๕

นายวรากร นวลขวัญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๖

นายโสภณ หมุนวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๗

นายกฤษฎา ณรงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๘

นายชุมพล มีชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๘๙

นายสิทธิชัย จำนงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๐
นางสาวตรีรัตน์ สมแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๑
นางสาวธัญญลักษณ์ ชุมขัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๒

นางสาววรกานต์ หนูชู
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๓

นางสาววีรยา ทองสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๔
นางสาวเบญจวรรณ ขวัญนา

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๕

นางสาวเมทินี ชิดชม
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๖

นางสาวสุภาวดี รัชนีย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๗

นางสาวกัลยารัตน์ สังข์แก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๘

นางสาวทิพวรรณ คงบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๓๙๙

นางสาวพรชิตา ตู้คำภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๐
นางสาววิศรุตา ฤกษสโมสร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๑
นางสาวสุมินตรา สุวรรณมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๒
นางสาวอรสา บุญโยม

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๓
นางสาวภาชินี แซ่ลิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๔
นางสาวนพสรณ์ ไชยเสนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๕
นางสาวพิชญา พุทธหนะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๖
นางสาวอนงนาฏ ขุนต่างตา

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๗
นางสาวแก้ววิภา ทองจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๘
นางสาวจิราวรรณ ชุ่มนำค้าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๐๙
นางสาวเมธาวี พลัดพราก

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๐
นางสาวสุวลี ณ พัทลุง

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๑

นางสาวเกวลิน ผุดผ่อง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๒

นางสาวพนิดา หาญจารุภัทร
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๓

นางสาวสุวนันท์ เมืองกลิน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๔

นางสาวอาภัสระ สิทธิพันธุ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๕

นางสาวกนกวรรณ กรุงไกรจักร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๖

นางสาวจริยา อินทรนุ่ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๗

นางสาวพรธีรา ทองสลับ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๘

นางสาวชญานิศ เลืองลือสนธิกิจ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๑๙

นางสาวสุนิสา เทพจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๐
นางสาวนิธินาฏ สังเมียน

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๑

นางสาวสุชานาถ คชพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๒

นางสาวอารีญา เหมือนสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๓

นางสาวกัณฐิกา สำราญฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๔

นางสาวเจนจิรา แก้วใหญ่
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๕

นางสาวชนากานต์ วิยะรัตนกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๖

นางสาวภัททิรา บัวจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ ขุนณรงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กชายธิเบต วงค์สวัสดิโสต

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายศิริพงษ์ จับสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ หมานมุ้ย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายพฤกษชาติ ทองสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงธัญวรรณ ชูจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ จุลิวรรณลี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงวิภาวดี นรสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงวรัทยา สังวาลย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายพิชัย ฤทธิสุนทร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายธนะศักดิ

์

ปานแจ่ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายอรุชา ไชยรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายธีรเมธ ชูจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ โคตรธนู

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงวนิดา เวียนวัตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงกนกอร สิงหะพล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายคีตกานท์ ถาวรานุรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายอภิวัฒน์ คงนิล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงอัจฉรา หนูกาฬ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองประดิษฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤทธิหาญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีอ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงทิภาวรรณ ขวัญทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงกรรณิกา อินทรสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงลลิตา นาจันทัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงรสิตา นาจันทัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงปพิชญา เพชรบรรจบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงวริศรา ดำชูพราย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโอ่(ปปฺผลิกประชาสรรค์) บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายสัณหณัฐ สนวงศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ขุนเพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๗

นายอธิราช พันธ์วอ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงสิรินาถ ชนชอบธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๕๙

นายศราวุฒิ จุ้ยชุม
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธัญภัส ขุนนันทเจียม

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๑

นางสาวเสาวลักษณ์ สุนทรพล
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๒

นางสาวสุภัฒศร ใยบัว
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๓

นางสาวนวรัตน์ ขุนทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายกันตวิชญ์ จันทนชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงภัทราพร สมเกือ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงนงนภัส บุญช่วยพิศาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงบุษยมาศ คงเพชร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ขุนแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายณัชพล บุญจันทร์คง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายพงศกร มาเอียด

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงกรณัฐา จารย์ปญญา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงราชาวดี ทองบุรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงวรัชยา คงนวน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงกรกนก แก้วจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายวิสัยทัศน์ ศรทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงวรรณิภา สุวรรณศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา คงนิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงเสาวณีย์ ปดเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายกิตติธวัช

์

คงเขียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากสระ ปากสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายวรวิทย์ หยูดำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากสระ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ตาแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากสระ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงชนิดา ศรีนาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากสระ ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายณัฐกานต์ คำรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายชญานิน นาคเกลียง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายศรายุธ คลิงคล้าย

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายภัทธาวุธ เสถียร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงฐิติภัทรา เจริญสุข
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงชลลดา คงฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ ขุนนุ้ย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายภานุกร ณ พัทลุง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายศุภเชษฏฐ์ พานทวีป
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายสาละวิน บัวงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ ตาแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ช่วยกลับ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ช่วยบำรุง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงปทมา คงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๗

นางสาวฐานิตยา อรุณวงค์
๑๑/๐๖/๒๕๑๒

สำนักสงฆ์ถำพระนอน ปากสระ  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายกฤษนนท์ บุญโยม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงนวลนภา เสาวภักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายคฑาวุธ จันฑิรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายภูริภัทร เรืองประดับ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงพรรณิภา ชูกาญจนะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายกีรติ รอดสุวรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวเล่ง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงอาจารี สงขวัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายชัยทัต บุญน้อย

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงศรันยา ศรีจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ บุญน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงพัชราภา บุญน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายกฤษณะ ฤทธิรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ เลือนแปน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงประวีณา สมมาตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงกุลพัชร สมมาตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงกรนันท์ ปล้องใหม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากประ ปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงอาลิษา ล่องฉ้วน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงณัฐยา พุทธพิทักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ กาญจโนภาส

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงทิฆัมพร องอาจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์สังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๐ เด็กหญิงภัสสราลักษณ์
วงศ์สวัสดิโสต

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงปริยามญช์ กระจายโภชน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ปาลิไลยก์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายเขมทัศน์ อ่อนจุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๓

นางสาวสุนิสา พลายแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ผลธรรมปาลิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงสุนิษา มะลิกัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงอธิติญา พรหมเดช
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงวาสนา หมวดจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงสายธาร ยอดอิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สรรเสริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงชไมพร จันทร์แก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงปวิชญา ช่วยเนือง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายภานุพงษ์ พิรักษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา บุญชูวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ โคมละ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายกลาง พลแสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายพงศธร สุรวาสน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายรณกฤต ว่องไวยุทธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัง  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ มากภิบาล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วิหารเบิก  

พท ๕๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายชัยวุฒิ บุญชูวงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วิหารเบิก  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงมนศรี ชนะแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
วิหารเบิก  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงผกามาศ ขำหวาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วิหารเบิก  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๒

นางสาวภัสนันท์ เพชรน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๒๗

วัดถำสุมะโน ถำสุมะโน  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๓

นางสาวนงเยาว์ พราหมเภทย์
๐๗/๐๗/๒๕๐๔

วัดถำสุมะโน ถำสุมะโน  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๔

นางสุภาพร พรหมอักษร
๑๗/๐๑/๒๔๙๕

วัดถำสุมะโน ถำสุมะโน  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๕

นางพัชรินทร์ ขวัญแก้ว
๐๑/๐๑/๒๔๘๘

วัดถำสุมะโน ถำสุมะโน  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๖

นางสุภัทรา จันทร
๒๒/๐๓/๒๕๐๔

วัดถำสุมะโน ถำสุมะโน  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๗

นางสาวอาภรณ์ ชูศรี
๑๓/๐๒/๒๕๒๑

วัดถำสุมะโน ถำสุมะโน  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายกษิดิศ คงศรีทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายกันตพิชญ์ ชูกลิน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายทวทศ รักใหม่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายนราวิชญ์ ช่วยแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายนิธิ ชุมช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายพลากร ชุมพาที

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายระวี ศิริสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายจีรพัฒน์ แสงขาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายชยพล แสงขำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายธนอรรถ บุญรอด
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายพุฒิสรรค์ ทองขุนดำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงสันติพงษ์ บัวเนียม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายกฤตพัศ คงแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายกันตวิชญ์ ไวณุนาวิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายจักรภพ หาญเชิงค้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายโพธิกร เกิอสุข

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายกันตพิชญ์ วุ่นชุม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายคุณานนท์ ชูวิจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายภูริพัชร สุขแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร ขาวทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายกฤษฏิ

์

รัตนอุบล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายวรินทร ฉิมวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ สังข์ทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายเรืองเกียรติ สกลประกายกิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายฆฤเณศ คงสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายปณณวิชญ์ ทองหยู

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายภูมินทร์ นาคฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงพรลภัส ทองช่วย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงโสพิชชา ชุมนพรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา ทองช่วย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงสวิชญา สุวรรณรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงกมลชนก สงศรีอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชูศรีหรัญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงปยาพัชร จีนนุกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ นุ่มนวล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงวรรณรดา บุญมณี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงอธิตา หนูโท
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงวีรภัทรา พัฒน์ช่วย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงฐิตาภา บุญชรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงปวิชญา หนูเพ็ชร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงศศิธร คงทุง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิมา ทองยศ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ แสงส้อง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงรักษณาลี เพชรรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายวชิรวิทย์ สงสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายภูวกฤต จิตไชยรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายกอบรัก ขวัญแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายสุเมธ อภัยรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายกฤตยชญ์ รุยัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายพชร เกตุเรน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายชลันธร รนงค์นวล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายพงศภัทร สักแสงโสภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายภูชิชย์ พุทธานุวัติกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายภูริพัฒน์ ชูมนตรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายพชรดนัย บุษรารัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายพศิน สุขเกือ

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายบารมี หนูสนิท

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายภูเนตุ เรืองรอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายธีธัช เกือวงศ์

้

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงรวิสรา นิระโส

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงศศิกานต์ เรือศรีจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงนภสร ศรีน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงอนุช ขวัญแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัญญ์วรรษา ชูแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงสไบทิพย์ เสนเกตุ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงอนันตา บุญรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงสุชาวดี สุวรรณดรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงณิศวรา เนียมรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงทัตพิชา พรหมมาณพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงปวริศา โชติวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงพรรณรมณ มณีน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงณัฏฐกมล ชนะเกียรติ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงปาลิตา เมธีกุล

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงธัญชนก ช่วยเมือง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ช่อคง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายปกฤชฏิ

์

พานแพน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายศิวกร ชูสกุลวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายกฤตเมธ เขมาวะนิช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายชนัญู เหตุทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายภูมเรศวร์ อินทร์ด้วง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายนิติเดช บุณยะมาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายศิวัช ชูดวง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายบุริศร์ ขวัญกลับ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายฝนธรรมมา เทพนวล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายศิวกร ณ ไพรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ มากมณี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายหัฏฐกร สาระอารมณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงธนัญกรณ์ คงมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงพันธวดี ชูมาก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงอมลณัฐ สิทธิโชคชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงอัมพิกา ดำเสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงพิชญธิดา เส็นบัตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงโสภิตนภา ชูแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงพิชญาภา ร่วงราช
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สงเกิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงสุภัสสร ไชยโยธา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงอัจจิมา เทียนวัฒนะ
๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายปาณรวัช รักล้วน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายชยพล จิตรเวช
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ณรงค์ฤทิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๘ เด็กชายกาญจน์ประเสริฐ

จันทร์หอม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๔๙ เด็กชายพอเพียงพูลเพิม

่

สุริยคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐชนน ไพณุจิตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายปุณพงษ์ เมืองสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายอธิวัฒน์ บัวแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายวิสุทธิ

์

วิสุทโท
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงธนพร ยิงวัฒนา

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงผกาวดี เกตุแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงพรกนก ยกฉวี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงจิราพัชร เกลียงกลม

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงนัทธมน ปนแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงวริศรา ไชยแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ มีบุญ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงกชมนวรรณ หนูนะ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงกวินธิดา คงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายวุฒิเสฏฐ์ ศรีสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายเขมินท์ จำนง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายคุณานนต์ แก้วบัว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายชนาธิป หนูนวล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายเอกอนันต์ สกุลวา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายคณาธิป ชูนวล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธีรภัทร ภิรมรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายชัชวินทร์ ขุนศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายภูวเดช คงนุ่น
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายณภัทร
ชายเขียวบุญวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายพีรวิชญ์ ขวัญแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายเตชิต มีสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายธนาธิป เมืองทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายกฤษชพงษ์ แก้วน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายวิสสุตนนท์ คงศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายพชรพล สงมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายพามาดีย์ ขวัญแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงอรัญญา กิมแก้ว

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

รองเลือน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกตุชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงแองเจลิน่า โพโควิส
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงณัฐฐ์ชิตา เพ็ชรหีด
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงศุภิสรา อินทร์ปราบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงจุฑามณีมาศ ทวีรัฐทัพพสาร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายเตชินร์ เจริญวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายกฤษดา แสนบุญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายชัยภัทร ไชยทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายวรายุส แซ่เง่า
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายธีรุตม์
พงศ์จันทรเสถียร

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายโสธนะ ทองสม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายศุภณัฐ เพ็ญจำรัส
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายกฤต จันทร์นุ้ย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายพงศภัค เมืองแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา หนูนิม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๘ เด็กหญิงณันฐิภาวรรณ
อุ่นแก่น

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงภควดี ศรีสมัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงลลิตา เภาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ปรีชาเจริญพงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงนัฐนันท์ บังลาว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงฐานิศรา เทพดำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงยูถิกา อารีย์รักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงจันทิรา จันทรมาศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุวิชญาน์ คงหนู

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายอินทัช จันทมาต

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายพลวรรธน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายกฤษณ์ดนัย รัตนพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายณภัทร ธรรมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายปติภัทร ปานสังข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายพีรดนย์ สีขาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายศุภฤกษ์ ทองเทียง

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายธันวา ธรรมเพชร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชายเกลียง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงทรรศนียา สัมผัสนพพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงพรรษชล พรหมห้อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงพาทินธิดา มณีโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองทับทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงปยาพัชร พันฤทธิดำ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงปุณชญา ขวัญนาค
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายกิตติทัต หนูหวาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายปญญพัฒน์ กาญจนาปกษี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายเกียรติพงศ์ ศรีนวลขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายกฤตภาศ เรณูมาศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีโยธา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายณัฐพล รัตนชู
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายปยพัชร์ เดชปรารมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงหพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงเมธาวี เรืองเดช

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงศศิวิมล เอียดเฉลิม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงมลธิรา ทองทวี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงกนกอร สิงหะพล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงกันติศา เทพทวี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงเขมิกา ธนานุรักษ์กุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงพัชญ์สินี ดำคงชู
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงปยวรรณ ทองดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายอคิราภ์ คชภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายวรเชษฐ ขาวชู
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ สารานุรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงดากาญดา เสถียรยิงสมบัติ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงพุธธิชา เรืองหนู
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงธนัญชนก เรืองหิรัญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงณัชชา หลินมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงอรณิชชา พูนถนัด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงณัชนก ทองหนูนุ้ย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงธนัญญา ธัญญอนันต์ผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงธวัลพร มากสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ พูลเทกอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายธนเทพ คงสะอาด

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายกิติภูมิ ศรีน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายมัฆวัต จันทร์พริม

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงเบญญาภา เหลือเทา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงไพลิน เทียนศศิธร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงพัชริญา ชูรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายธนพิชญ์ เพชรไข่
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายรัชชานนท์ อนุรักษ์ทรัพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายภูริภพ ชมบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายพงศพัศ เลิศสรวิศย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงปุญญิศา อาทรวิริยกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร เม่านำพราย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายนนท์ปวิธ พรหมแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายยศกร หนูจีนเส้ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายวรท คชภักดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายอนุพนธ์ ถิระจำนงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงอภิชยา ทองแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงชนันภรณ์ ผอมส่ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ชูลาน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายปรัชญ์ แทนขำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายณัฐชัย ขุนพรมเกสรา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายมณฑวรรษ บุญดำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายรณกฤต ด้วงอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายณัฐภัทร โพธิงาม

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายพลาธิป มิตรสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายอิศรพงศ์ ด้วงเอียด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ชูอักษร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงพัชรีวรรณ ชูชุม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงวรางคณา แก้วจำรัส
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายธีรภัทร หนูสงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายจิรภัทร คงแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายกฤตย์ สุขเกือ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงณิชา โพธิงาม

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายฐปนวัฒน์ โอสุคนธ์ทิพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายเจตดิลก บัวแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายจักราวุธ นวลกลับ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงชลลดา คงอิว

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินนุรักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายสิทธิโชค ชูช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ปญจะรักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ้นดำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายรพิพล โอภิธากรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายทิชานนท์ พรหมมานพ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงรจนวรรณ คงทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงอชิรญา สัตยากวี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงณัฐฐาวีรกร จันทร์ปาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงอุบลธิสา คงอุบล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงนฤตปรียา ศรีเทพ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงวลักษ์สุดา สังข์นุ่น
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงศิลปภัสสร หมานริม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงสาฐิติยา ไพทัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงอจิรภาส์ ทองจินดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงแพรนภา คงนิล

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงนงนภัส เตชะวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายทรงสิน จันดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายประยุทธศักดิ

์

พูนชุม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงกมลพรรณ ยอดซือ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงกัณฐิกา รอดสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเขมนิจ จันทวดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงชลิตา ทุ่มแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ กลินสวัสดิ

่ ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อ่อนประชู
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงปรัสรา ขุนพล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงปวิชญา ชูรอด
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงพัชราภา แสงอรุณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงเพชรมณี พุ่มยงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงโยษิตา หนูช่วย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงศศิภิมล พริกสุด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงอนัญญา เสียงหอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงไอศิกา จันทร์ขาว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงนัทชนาถ คงช่วย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงธัญชนก แก้วสีขาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงธิณัชชา หนูแจ้ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงญาณิศา แสงหนู
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงกชกร บุญญานุวัตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงกนกพร ทองรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงเขมิสรา นิมคร

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงภัทรดา สังข์สนิท
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงรัษฎา คงทวี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายคมสรรค์ นวลศรีทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงกัญยาณี ศักดิณรงค์

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงนัฎฐาภรณ์ บัวเนียม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงปรายฟา แกนบุญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

สอนง่าย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงวริษา ผลบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จิระกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงพรรณวษา บุญเกิด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายปณวรรธน์ ช่่วยเจริญ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายกฤษณ์ดนัย เพชรสุด
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายกีรติ ปานนุ้ย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายพีรภาส กองพรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายภูริภัทร์ ขุนชำนาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายสิปปภาส คงเม่ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายสุรพจน์ คงยงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงจิรภา ช่วยบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงชลลดา แก้วขำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงฐิติวรดา บุญรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงภคพร ขุนยัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงอติกานต์ นวลอ่อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงอมราวดี เอียดสกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วจันดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงชนาภัทร หนูไข่
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงพรรณวิภา ยายมาก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงศรันย์รัตน์ หลบภัยพาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงสุกัลยา วงศ์โยธา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายน้อมทวี ศรีสุวรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายวรภัทร คล้ายฉิม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายสฤษฎิพล

์

แย้มใจดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายสุรบดินทร์ ทองพลับ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงญาณิศา จิระกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงภมรทอง ขณะรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงรุจิรา ไกรแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงวทันยา หนูพลาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงวรรณพร ชูถนอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงวิภาวดี หนูดำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายพชร ฉิมเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงชารีนา ดิสสโร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายอิงครัต อิงคะวณิช
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายกัมปนาท ศรีเทพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายเกียรติยศ ชูแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายจรรยวรรธ อินริสพงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

พริกสุด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงกรกนก เกือนุ่น

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฐปฏิภาณ พิกุลศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ไหมทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงปาลิกา มณีพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายปยะพล ศรีสัจจา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายธนพรรณ ดิษฐสะโร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายพัฒนนันท์ ภูพันนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายศิวกร ทองดำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายสุรดิษ ดำช่วย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายอัชรายุ ธรฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงจิรัจฌา ชนะบาล
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ละเอียดการ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงพรนรี มาแทน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พรหมวัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงรินรดา บุญสิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายเฉลิมราชย์ แกล้วกล้า

๒๑ / ๙ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายอาสา หนูสงค์

๑๐ / ๗ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ ราชเมืองขวาง
๗ / ๒ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายนพดล คงเรือง

๕ / ๓ /๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายพิทักษ์ ท่องเทียว

่

๒๓ / ๖ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายยศพล ดำน้อย

๒๗ / ๕ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายชนะโชติ ชูศรี

๒๑ / ๕ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงชนิฏฐา ชูสิง

๑๕ / ๖ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ พลายงาม

๔ / ๑๐ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงเนตรนภา ชูชุม
๑ / ๘ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๗ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
โสะขาว

๓๐ / ๗ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงภัทรภร พรรณไวย
๓ / ๗ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ถาวโร

๒๐ / ๕ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงอริสศา หนูเรือง

๑๒ / ๖ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงอิงชนก อ่อนไพรี

๒๑ / ๙ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงศศิษมา ทองมาก

๑๗ / ๘ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุชาวดี แก้วประภา

๑๒ / ๘ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา เหมือนกลับ

๑๗ / ๘ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงพัชริศา พลายแสง

๒๕ / ๔ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงรวิพร บุญยิม

้

๒๕ / ๑ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงวิลาสินี มุสิกเสรีวงษ์

๒๙ / ๔ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ฝนนิมิต

๑ / ๙ /๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงอันดา แสงทอง

๒๒ / ๑๐ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงภัทราพร มากชู

๑ / ๓ /๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงบุญญาพร ทองสวัสดิ

์

๒๐ / ๗ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงฑิมพิกา ขุนชิต

๒๐ / ๘ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงเทพธิดา ทองดี
๙  / ๖ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงสาวิกา รัตนรงค์

๑๘ / ๗ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองหมุน
๑ / ๘ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงนภัสกร หลีวิจิตร
๘ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงกันต์กมล นกแก้ว
๔ / ๙ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ หนูจันทร์
๖ / ๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เกตุแก้ว
๙ / ๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอัครพงษ์ สีคุ่ย

๒๐ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายนนทกร ตาแก้ว

๑๗ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายหัสวรรษ เกสโร

๒๐ / ๑๐ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายภัทรพล หลุยแสง

๑๗ / ๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายชลันธร อินทร์อักษร
๑ / ๕ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายนรินทร์กร ภมรสูตร

๑๕ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

อ่อนคง

๙ / ๑๐ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายอนุชา เสียงดัง

๒๑ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายฐกร ศรีจันทร์
๘ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายวรชน กลันทอง

๑๘/ ๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงชลพิชา ไชยยศ

๒๙ / ๑๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ด้วงนิม

่

๒๖ / ๙ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี คำจร

๑๙ / ๔ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงชลิดา ทวีตา

๒๒ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงณีรนุช สุขเกษม

๒๗ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ บุญโยม

๒๕/ ๕ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงอัญชลี เดชพันธ์

๑๖ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงกัญญภัส สุดแกล้ว

๑๐ / ๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงพิราวรรณ
พงศ์จันทรเสถียร

๑๓ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงเขมิกา สมบัติมาก

๑๐ / ๑๑ /  ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายยศสรัล นวนเสน

๒๓ / ๗ /  ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงดวงฤดี สินธุ์แสน

๑๐ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงธนัชชา หยูทอง

๑๔ / ๕ /  ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ผ่องสุวรรณ

๑๑ / ๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ มุสิกพันธ์

๑๗ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงชุติมา แก้วใหม่

๑๗ / ๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงวิชญาพร ชูปาน

๒๘ / ๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๗

นางสาวธัญชนก เดชพันธ์
๖ / ๒ / ๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๘

นางกวินญรัตน์ สุวรรณสุนทร

๑๖ / ๙ / ๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๔๙

นางสาวศุทธาอร ยกฉวี

๒๘ / ๗ /  ๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๐
นางจิรพรรณ ทองมาก

๑๒ / ๓ /  ๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๑

นางพนิตา เนียมสวัสดิ

์

๕ / ๗ /  ๒๕๒๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๒

นายไพจิตร บุญฤทธิ

์

๔ / ๑๑ /  ๒๕๑๒

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๓

นางพรพิศ น้อยมุสิก
๔ / ๗ /๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงวริศรา ทองดีเพ็ง ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลาง กลาง  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ไหมอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกแย้ม เขาเจียก  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายบูรพา ชมเชย
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายวีรวิชญ์ จิตชน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงอิสริยา ผอมสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

มิงชู

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายสมพงษ์ ชุมชู

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายณัฐนนท์ ชูปาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายศุกชัย สุขขวัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี เอียดสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงนภาพร ปุรินทราภิบาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

ตำนาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ นิมมุณี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายยศริศ จันทวโร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายภูหิรัณย์ หนูรอด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คล้ายวิเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายธีรภัทร หนูสงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงณัฐธีรา จูดคง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงนิตยารรณ เพรชสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายธนวันต์ ปานเพชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงอริยา ชูเล็ก
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ทุ่งลาน  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายจณกร เพ็งเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายมกร ชูทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ดำแปน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ วุ่นน้อย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงนันทิชา ทับชุม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงปนัดดา ชายจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงศยามล มากอินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายปรมินทร์ ศรีอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายนราวิชญ์ ไกรเทพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายธรรมรักษ์ ธรรมเพชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สายเพชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร จีนเดิม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงกฤชญา หมวดอินทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ธาราสถิตย์  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงปรัศนี ตราชู
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม ประจิมทิศาราม  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงอิงกมล ภูนุชอภัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม ประจิมทิศาราม  

พท ๕๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงจริยา เขียวขาว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม ประจิมทิศาราม  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายชนะพงศ์ ขาวชู

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ เลือนแก้ว

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ตันหิน

้ ้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีคุย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงพติตา ไกรณรงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ นาชุมเห็ด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงจิรนันท์ อ่อนแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ อ่อนแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงนภัสสร แซ่ฮ๋ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงสุวิชาดา แซ่ฮ๋ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) โพธาวาส  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายสนธยา ยายมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายพัฒธณะ สิบกนก

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายธนากร พรหมทองรักษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงอชิรญา เรืองรักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายวิทวัส ยอดขาว

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายวิชญ์พล กลินเขียว

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายสิทธิโชค หมุนรอด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายธนากรณ์ หนูเอียด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายสิทธิพงศ์ ไชยศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายชาญวุฒิ อ่อนแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงธนัชชา ยอดขาว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงนิติพร คงนิล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงอภิษฐา ชัยมูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายพิสิฏฐ์พล ชัยมูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงนฤมล ปาลแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงสุภาวิดา ช่อสม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงสุภาสินี ช่อสม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวนาราม อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายเกษมสันต์ เต็มเกลียง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายเกียรติกุล ศรภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายฐิรวัฒน์ ธรรมเพชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายนรากร คำทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายนาคิน อินทร์สังข์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายปฏิวัฒน์ แก้วคง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายสหรัฐ เรือนแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ สุขสว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ราชเล็ก
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงกาญจณา อุ่นคง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงชนิดาภา สุวรรณพันชู
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ หลักเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงณิชากานต์ เรืองศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงณิชาภัทร รัชชุศิริ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงศรัณยา พริกสุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงสุจินธร ช่วยเรือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงสุนิสา เลียนกัตวา

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงอรอุมา เกือวงศ์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงอริศรา ชูเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายณภัทร สุราษฎร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายธนคม อ่อนหวาน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายบรรณวัชร วรากรวรพงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายพงศธร ช่างสาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๐ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายอิศเรศ เครือวัลย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงกชกร ไชยรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เปลียนใจ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองแก้วเกิด
๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์แก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงณัฐศิมา หมืนคลิง

่ ้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงดาริกา อนันตพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงนิพิษฐา ชายเกตุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงปณิดา ไข่เกิด
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงพิศชาภรณ์ พรหมบุญแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ คงอนันต์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงวิลาสินี แอมรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ส่องช่วย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงสุนันทา นำแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คล้ายคง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงอภิษฎา นมรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงอภิสรา กล้าคง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายกิตติเทพ จันทร์พูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายชวกร ธรรมชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วงาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายณัฐชนน ชูสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายธนบดี สิริสาโรจน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ ลันสิน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายนิติพันธ์ ไชยรักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายปรัญชัย เลือนแก้ว

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายภานุเดช คณะย้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายรังสิมันตุ์ ไพบูลย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงกฤติยาณี ชูอักษร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงกำไลทิพย์ ขุนอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงจันทมณี พัฒน์ช่วย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงจุฑาเพชร หนูศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เขาไข่แก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงชนานันท์ บัวแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงฐิดาพร ภักดีจิต
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๑ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงณัฐริกา ทองแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงทอภัค อินขาว
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงปภัชญา วัตรุจีกฤต
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงปณฑิตา ศักโกระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ เอียดคง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี ไชยะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงอภิสรา ขุนฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายณัฐภัทร ชูมาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายวิทยา แซ่ลิม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงกมลวรรณ วังร่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เทพชุม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงเกศรา บัวแสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา แซ่คู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงณัฐฐา ไชยจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงณิชนราพร ก้านศรีรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงธนัชพร ดำจุ้ย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงธิติมา หนูรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงปยวรรณ จงพิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงศุภพร แก้วยก
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงอารียา พุมนวน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายคีรติ แก้วศรีขาว
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

หนูยก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายณภัทร สังข์หนู
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายธัญวิชญ์ บางยีขัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายนิติธร เนียมคง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายภานุวัตร ลายทิพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัตนพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมภิบาลอุดม

๒๙/๐๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ช่วยเกือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุวรรณวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงกุลชา หลิบแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงจิดาภา สังเศษ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ช่วยยก

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงปริศนา ชุมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๒ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงพนัชกร บุญณะกูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงอรุณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี น้อยสังข์ดำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังข์เพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงวิภาวี ชูสุวรรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงศุมาลิน เพชรสุทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายชญานนท์ สุจิระวงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายชวิศ ทองฉิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายณภัทร โรจนรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายนครา เทพศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายปรเมษฐ์ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายภัทรพล เกลียงมาก

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ หนูดำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายภูมิภัทร มากช่วย
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายภูเมศ อินทร์อม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายศิรวิทย์ เลือนแก้ว

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายศุภณัฐ สว่างรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงณิชาภัสส์ ศรีเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงดวงชนก เศรษฐสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงตรีเดวี ขวัญหลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงปศยานี เทพศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงปยะธิดา วิระชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ หนูสุวรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงสุชานาถ เรืองนิม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงสุปรียา อินทรสมบัติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญพรัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายเอนกพงศ์ เพชรโชติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงกิริรัตน์ วรพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงจณิสตา บัวมาก
๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงพิยดา ยอแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายภัทรพล ดำแดง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายยศพล วัฒนสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายศรายุทธ เรืองพูน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายอนุเทพ ทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๔
เด็กหญิงกาญจนาพร อ่อนทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ บุญมาก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงปรรัตน์ เดชสุก
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงภูมิรัตน์ ไชยยะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงมัณฑิตา เยาว์แสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ไข่จันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงอโนชา ภัยชำนาญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ตราชู
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายชัชชน เปลียวดี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายพชรพล เทียบพุฒ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เพชรจันทร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงตรีเพชร คงเจือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงนวรัตน์ สงแทน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงนันทพร จันทร์แทน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงนิสาชล จันทร์แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์น้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายคฑาธร นุ่นเอียด

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายนิรุทธ์ อุมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายปญณวิชญ์ ณ บางช้าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายภวัต เศรษฐมาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายภูริณัฐ เหตุทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายรัฐเบศ นวลขวัญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายราเชน บุญวิสูตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ หนูชุม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงศรุตา เพชรโชติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงสิริภรณ์ ขำนวล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายกษิดิเดช

์

สมฤดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายณัฐภัทร รัตนประพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สำแดง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายธนกฤต วัฒหนู
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายราชกิจ ปานเพ็ชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายสกานต์ คงเหนียง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายสพลดนัย ไชยรงค์ชาญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายสหัสวรรษ ณ พัทลุง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายอภิชัย บัวทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงเกวลิน ไชยเสนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๔ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงจาริกานต์ ปกษีสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หนูโยม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงจุรีพร แดงศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงชนิตสิรี เสนเอียด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงชุลีพร คงรอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงปณิดา เต็มแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงปติมา เลิศสรวิศย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงปารีณา ฤทธิเหมือน

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงภูริถี รักสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ คชสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงรรรรรร ศรีจำนงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงสิริกร อ่อนประสงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงสุทราทิพย์ ยืนยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา เกิดทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายกฤษนล ลีสอาด
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายเกริกพล เพชรรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายธวัชชัย พูลดวง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายธัชนนท์ รอดวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายนราวิชญ์ ผุดพัฒน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายนวพล คงสีทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายบุลากร เจริญสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายภัคพล เปาะทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายภุชเคนทร์ นิมดำ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายวัฒนชัย รัตนพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายวิศวะ เดชแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายอดิเทพ จันทร์เทพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายอมรินทร์ เกลียงสะอาด

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายอิทธิกร ชัยสงคราม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงกันติชา จันทระ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงจิรัชญา ขุนเศรษฐ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงญาณิศา ทองดำหยู
๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงธัญภรณ์ เทพภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงนทีทิพย์ บุญศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงนภาวรรณ แก้วหนูนวล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงปณิตา เยานุ่น
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๖ เด็กหญิงประกายพลอย
แปนแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงปย์วรา ยุติธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงพลอยชมพู หนูชู
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ์

ชุมนาคราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงศิริวรรณ บรรจงการ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงสริตา เจริญสิทธิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงอัญชิสา รัตนานุกูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงอันธิกา นวลเปยม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายพิชัยพัฒน์ จันทร์แก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายภูพิรัฐ บัวมาศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสุพัชชา หนูแปนน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

อัมพวนาราม  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุนันทา นุ่นแก้ว
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงอรวี เนียมเกลียง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงอักษรา มุขตา ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปญญาวุธ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงเกศินี มาแดง
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายสิทธิเดช ทองดีเพ็ง
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายอนุรักษ์ วุ่นชุม
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุรัชฎา นุ่นเกลียง

้

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงกัญชพร เสนทรัพย์
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สิงหาพล
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงขวัญชนก โอนิกะ
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงเบญญภา ทองดีเพ็ง
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงวริสรา ด้วงชู
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปาเจ้ เขาปาเจ้  

พท ๕๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงอทิตญา ยกฉวี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงชุติมดี แก้วดำ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงภิชาวรรณ เขียวแก้ว
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงชนมัชนก เขียวแก้ว
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงขวัญข้าว วรเนติวุฒิ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงศิริณ์ทิพย์ เอียงรอด

้

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธนวัช สงเกิด
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายอริญชัย ชาญณรงค์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงช่อผกา ขุนอักษร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังดาน ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงชวิศา สุขอ่อนทอง ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพังดาน ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายชินกฤต ด้วงชู
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังดาน ควนปริง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายณัฐวัศ นวลจันทร์
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังดาน ควนปริง  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทับชุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายพิธิวัฒน์ ชูหนู
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายศราวุธ เจ้ยชุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงณัฐวลัญฐ์ ทองหนูเอียด
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงพรพิมล นาคเกลียง

้

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายมัยกฤต เขียวแก้ว
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายฐณะวัฒน์ สุกผอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายสุเมธ หมืนเนียม

่

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงจิตตรานุช คงแข็ง
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงณัฐกุล ม่วงทอง ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงภารดี ชูดำ
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายสันติภาพ จิวบุญชู

้

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายมนัญชัย บุญเพชร ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงภัคจิรา เอียดมุกสิก
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงนุชรินทร์ อินทร์สุวรรณ
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงพนิดา คงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงนัชชา ศรีเกือ

้

๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ เขียดนิล
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายภูชิต เรืองแดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงวรนุช สุดขาว ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายประกาศิต บัวศรี
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๒

นางสาวสุปรีดา มุสิกะวัตน์ ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๓

นางสาวอารียา นมรักษ์ ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๔

นายวรารกร คงย้อย
๒๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๕

นางสาวปรางทิพย์ ยอดราช

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๖

นายเดชฤทธิ

์

ขาวมาก
๑๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๗

นายณัฐวุฒิ ปรีชานนท์
๑๓/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๘

นายฐิติ สุวรรณพุ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายปยะเดช สงนุ้ย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงชนินาถ นุ่นปาน
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปญญาวุธ ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายจิตกร แกนบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ขุนนุ้ย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายวชิรพล หมืนเพชร

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายกฤตนุ หนูขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ คงหนู
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงกชพร เกือทอง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ เกือช่วย

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงจตุพร แดงศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงฐนิชา ฤทธิเดช

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ยิงสมบูรณ์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายเขมทัต นุ่นปาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายธนายุต กาฬรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายวีรวุธ หมวดโต๊ะโสะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายศสิกร แก้วขุนทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ มานะโส

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนแพรกหา  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายประภัสสร ชัยพรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายวิธวินท์ มาละมัย
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายพัชณัฐ ทองอินไข่
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายพัชรพล บุญเรืองขาว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ชูเกตุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายศักดิณรงค์

์

ศรีชุม ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายคถากร แซ่ฮ่อ
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายภูพนม มากแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายวรเทพ อินทร์บุญแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายสรวิชญ์ มานันตพงศ์
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายกิตติโชติ ขุนแสง
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายภูมิรัฐ รักชุม
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายวัฒนา ขวัญเมือง
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายสุชาครีย์ แก้วคีรี
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนทอง
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายอนันตชัย เพชรรักษ์
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุชานันท์ ดำละเอียด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงนำฝน เมฆลักษณ์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงอารียา จิตรสุภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงพิทยารัตน์ บุญฉิม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงสิทธินี พรหมเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงอรอนงค์ ฉิมแสง
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงเกวลิน ตาดทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ยอดยางแดง
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๘ / ๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงคณิตตา ชมดาว ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงนันทันลิน นุ้ยนิม

่

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงเนติวรรณ ศรีชุม
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงปทุมวดี ศรีราม
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงผกามาศ คงรักษ์
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงปุณณิศา ศรีเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงวนัสนันทม์ จันทร์ขาว
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงศุภิสรา อินทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงภคพร จันทร์แดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๐ เด็กหญิงพลอยไพลินทร์
นิลพัฒน์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงจิรัชยา เมืองสาย
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงทิพย์มณี แก้วขาว
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนิภา เพชรดำ
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงวรกานต์ ขุนเรณภักดี
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ทองเมืองหลวง
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสลิลยา ฉินทะสงเคราะห์
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุภาพร เพ็งจันทร์
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงกัลยกร พิณกลับ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงจิรา หอยนกคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงชนม์นิภา ชูศิริ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงนิตย์ติญา เพ็งนุ่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงนิศาชล ปราบโลก
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงวิลาสินี พันฤทธิดำ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ หนูคงใหม่
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงจิรายุว์ เพชรสุด
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ชูศรี
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงธชานภัส รองเลือน

่

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทรมาศ

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงรลิตวดี ภุ่กาญจน์หิรัญ ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงสพาวิกา เจ้ยแก้ว
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงสุธาสินี วิริยะบุปผา
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุภาพรรณ ณ พัทลุง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุมินตรา ดำหมี
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงสุวรรณษา สุวรรณภักดี
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงอติกานต์ จินดาเรือง
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงอนุทิดา นาคสุข
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงอริสรา คงเทพ
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงชลลดา หนูเมียน
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงณัชชา โกวฤทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ พรหมนุ่น
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงมนัญชยา เมืองจันทร์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ส่าลีเครือ
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงวรรณฤดี ชูคง
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงสุชาดา เสนพริก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคกรี
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงสุธิเนตร คงเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ เรืองแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงดาวนิล เพชรรักษ์ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงไข่ศรี
๘/๒๖/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงธนัชพร สุนทรวิภาค
๑๐/๓๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงกัณฑิมา ดำแก้ว ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงชมพูนุช จิตรา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงณัฐวรา คงอินพาน
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ นุ่มจอก
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงพิลาวรรณ เอียดเกลียง

้

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรวรรณ พันธ์ฤทธิดำ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงวิชญาพร มากแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุดมาดำ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกโดน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายต่อสกุล พงศาปาน ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายสิรภพ จุลพูน
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายไอยคุปต์ เทพคง
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายพีรวัส ไหมสุข
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายปณวิทย์ ชูช่วย
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายธนกฤต บุญฤทธิ

์

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายสรวิชญ์ บาลทิพย์
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายปวริศ์ พลนุ้ย
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายปริญญา สมาคม
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายอิทธิพล ดำหนูอินทร์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายพงษ์นวพชร กรดเต็ม
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๐ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายพลากร ชูช่วย
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายอภิเดช เส้งสุ้น
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงรุ่งธิดา นวลแก้ว
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงธันยกานต์ ขำตรี
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงมาลินี ทองรักขาว
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงจิตรานุช เลือนราม

่

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงมลินี หลำโต๊ะแหละ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงนรากร ทองฉัตร
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนชิต
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงพิชามญธุ์ ชูทอง
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงแพรวรรณ คงทองแก้ว

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงสิริยากร ทิพยศุภลักษณ์
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงกัณฑ์มา รามยัง
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงกาญจนา จันทรัตน์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงกฤติยา บูชายันต์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงปริมณาลี บุญช่วย
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงภูวิชญา แกล้วทนงค์
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ คำนวล
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงปณิตา ทองไชย
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงนริศรา สุริพงค์
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงพรสุภา เรืองมี
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงญาติกานต์ เงินเนียม
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงชวัลลกษณ์ แก้วแหร้
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงอนัญญา นวลละออง
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงญานิศา อินตะจักร์
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงอชิรญา สุรัตน์เสนีย์
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงนันทพร เพชรวา
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงบุรัสกร วงศ์พิพันธ์
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงลักขณา อ่อนอินทร์
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงกมลนัทธ์ เทพขวัญ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงพัชรีญาพร สายนันท์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงอัยรา สุโทวา
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงจุฑามณี ช่วยราม
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงจารุณี ชูแสง
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงภัทรสุดา คงใหม่
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๑ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงปยาภัสร์ พงศ์วิทยารักษ์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงจันจิรา นิมชะนะ

่

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงปนมณี ศรีทองแก้ว
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงณัฐรัชต์ หนูแก้ว
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงอธิชา สังข์ผุด ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงศศิธร รอดสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมฆแก้ว
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โคกโดน  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงปยาพัตร แซ่วู้
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดอนศาลา  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงกรองทอง บุญเรือง
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดอนศาลา  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงพิชาภรณ์ ฉีดเกตุ
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดอนศาลา  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงกัญธิญา ขาวนุ้ย
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดอนศาลา  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายตฤณจร เกียรติสิงห์ทอง
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดอนศาลา  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ชูดำ
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ดอนศาลา  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง

๑๑/๑๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทะเลน้อย ทะเลน้อย  

พท ๕๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ คงดำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลน้อย ทะเลน้อย  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายชณัฐพงค์ นวลแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทะเลน้อย ทะเลน้อย  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายกฤษกร บุญเอียด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายพงศ์สกร มีขวัญ
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายสันติภาพ ศรีทองแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงเมธาวนี สีสุก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงปาริฉัตร คงทอง ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๖ เด็กหญิงเสาวลักลักษณ์
ชิตพูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงเพลงพิณ หนูเอียด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงจันจิรา บุญช่วย
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงกานดาวศรี แซ่ว้อง
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโยธา
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายสุขสันต์ ผางแพ่ง
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ ชูช่วย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำทอง
๓๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายธีรไนย บุญยนันท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายภารดร ลันสิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงดวงฤทัย นุ้ยขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายปณัติพงศ์ พูลภักดี
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงฟตมาวาตี สันนก ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๒ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายพีรทัต พลไชย
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงรัตนทิพย์ หนูวัน
๑๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงอลิษา หนูชู
๒๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงอาริยา ดำด้วง
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงรัตติกานต์ จันทร์จิต
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงเพชรนภา เทพทอง
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนำฟา หลีนันท์

่

๒๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ท้ายวัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงคุณานันต์ ชูช่วย
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายจักรภัทร ทองช่วย
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายธีรภัทร จีนชาวนา
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงปภาวิน รักษ์แก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร มุกสิกนันท์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูช่วย
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายพิชุตม์ เกตุศรี
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงสรรษณี คงหนู
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ทุ่งขึงหนัง  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายจารุวิทย์ ชูบัว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายสินทร ศรีหนูสุด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายณัฐพงค์ บัวแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงสุธาวดี ศรีสมัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทองเย็น
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงสุธาสินี บุญเตโช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงอรปรียา สุบันสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๒ เด็กหญิงกัณฐ์ญลักษณ์
แก้วแฝก

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)
ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงศรัญย์พร รัตนกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)

ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายพรเทพ คงโต
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา พรหมแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงเพียงดาว ถึงด้วง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๗
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ ทองดำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายวัชรินทร์ ไกรนรา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บัวผัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายสุธี เหมือนสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงวันดี ทองวัตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงมลฑกานต์ จันสุกสี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ไกรรินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายปณณวัฒน์ หนูสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉีดอิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายสาธิต กลับเอียด
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงสิรีธร ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองมาก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงจิรัชญา จุลภักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงอทิตยา นาคะวิโรจน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สุกดำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายจิรายุ รักษ์จันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายชนธรณ์ ศรีสังข์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงศิริวรรณ สุทธิศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายปรเมศวร์ ขุนฤทธิสง

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ด้วงอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายณัฐนันท์ หนูผุด
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายศิวกร แก้วดำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายณรงค์ชัย คงดำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

สุกสัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายอณาวัตร สุวรรณวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายทัตดนัย คงดำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายพงศ์ศิธร คงนวล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงบุษปรัชต์ เดชสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงดาริชา จันทร์สุขศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงบุญอุมา ขาวผ่อง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงปทมาพร พุทธสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงศิริขวัญ เหมือนหนู
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันสุกสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ แดงเอียด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ปาละกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็ชรศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม ไทรงาม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

จันทร์ดำ
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายศิริพัฒน์ ธีระแนว
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายพีรณัฐ เดชสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงโชติกา จันทวดี
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงณพวรรณ อาการส
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงณัฐกมล เทพนรินทร์
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

พท ๕๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงจิรัชยา ทองสง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสวน บ้านสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๔ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๐

นายณัฐพงศ์ รักษ์แก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๑

นายกิตติศักดิ

์

ด้วงอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายธนากร ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายไวพจน์ คงเทพ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายกันทรากร ฟองทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายนนทวัตร หนูผอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูผอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๗

นางสาวจิราวรรณ หมืนหนู

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๘

นางสาวกรรฐริกา สังข์ทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๓๙

นางสาวปภัสรา จันทมาส
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๐

นางสาวเสาวภาคย์ รามเทพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๑

นางสาวนุชนาศ ศรีนุ่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๒

นางสาวณัฐชา ไชยเกษ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ดวงคะชาติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ศิรินุพงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงนภัสสร สังข์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงชนกานต์ เข็มทิพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงณัฏฐิกา กระเทศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงสุภวัทน์ ชูทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงปณิตา คำพุฒ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงดวงหทัย สังข์ทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงศศิธร สุกใส
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงสโรชา แจ้งชูศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงโสระญา แก้วเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงอรชพร มาเอียด
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงอำพรรณรัตน์

องอาจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงนิชดา พิศเพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงชลิตา เผือกสม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงชลนิษา ขาวนุ้ย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ หนูผอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา พรหมแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุภัชชา ศรีเทพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงศรินดา โรจน์ทังคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงมนรดา เดชสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงปยะดา หมืนหนู

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงปณัฏฎา
เหมือนพรรณราย ๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนัสชา ศิริธร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงชุติมา นาพอ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนางตุง ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายวรเทพ พงศาปาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธีรเดช ปลอดภัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูฆัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงลักษิกา นวลแก้ว
๒/๑๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงนภัสกร ชุมคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงกัณฐิกา ชุมแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงอรอุมา รักษ์จันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงกัญชนก จันทร์สุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงกฤติยา ทองมาก
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงอรัญญา บุญญะบุญญา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ดวงจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายณัฐภัทร รักแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายภูเมศวร์ หวัดก้อน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายธนพล อรุณรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงนัฐนรี สงทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงสุภัชชา แซ่หลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงวรกานต์ ยิงขำ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงกัญชพร จันทร์สุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงจิรมณีย์ ชัยเวทย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงจิตตวดี ชูดำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา สังข์ทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงเพ็ญภาพร สังข์ทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงปทมพร ไชยภักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๑

นายนฤบดินทร์
เหมือนพรรณราย ๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่หอม ประดู่หอม  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายนคเรศ ทองคำ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาตอ ปาตอ  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายปรียวัฒน์ โอยชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาตอ ปาตอ  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายนวมินทร์ พรหมประสทธิ

์

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปาตอ ปาตอ  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงชลดา เจนจิตราวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาตอ ปาตอ  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงณัฐกาญ เกือผอม

้

๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาตอ ปาตอ  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงศศิพิมล ดำหนูอินทร์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาตอ ปาตอ  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๘

นายพรหมบุญ จอมวิญญา
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๕๙๙

นายนันท์นภัส หนูนิล
๔/๒๔/๒๕๔๒

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๐
นายนภดล เงินศรี

๑๐/๑๘/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๑

นายพีรพัฒน์ เรืองพูล

๑๑/๒๓/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๒

นายเอกราช จำเริญสัตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๓

นายปยวุธ ใจดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๔

นายภานุวิชญ์ สุธาโภชน์

๑๑/๑๓/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๕

นางสาวสุทิดา นุ่นปาน
๑๐/๒๕/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๖

นางสาวกานติมา ชูสุก
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๗

นางสาวพัชราวดี ชูทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๘

นางสาวพิยะดา คงเกิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๐๙

นางสาวคนึงนิจ ภูชะลำ
๙/๑๖/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๐

นางสาวศศิธร มะลิทอง
๙/๒๙/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๑

นางสาวปทวดี สุกใส
๔/๒๘/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๒

นางสาวญานิศา กาญจนปกษี
๑๑/๓๐/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๓

นางสาวจิรัตติกาญ สงค์สุรินทร์
๓/๒๓/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๔

นางสาวพิมพ์ลภัส คงเทพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๕

นางสาวณัฐติตา สินประยงค์
๑/๒๖/๒๕๔๒

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๖

นางสาวชนากานต์ เหลือจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๗

นางสาวจุฑารัตน์ ชัยพัฒน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๘

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีคง
๑/๓๑/๒๕๔๒

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๑๙

นางสาวสุชานาฎ รุ่งขาว
๖/๒๔/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๐

นางสาวผกายวรรณ เหมือนขาว
๓/๑๕/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๑

นางสาวณัฐติกานต์ นิลพัฒน์
๑๑/๓๐/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๒

นางสาวกนกวรรณ ยิงดำนุ่น

่

๙/๑๔/๒๕๔๑
โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๓

นางสาวกฤตยาณี คล้ายด้วง
๑/๒๒/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๔

นางสาวเมทิณี ใจดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๕

นางสาวจันจิรา ไข่สง
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๖

นางสาวธัญพัชร พงษ์เพชร
๑๐/๒๒/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวอุษาภรณ์ เทอดวีระพงศ์
๔/๓๐/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๘

นางสาวจันทิมา ชูเอียด
๘/๑๗/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๒๙

นางสาวปยธิดา สุขศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๐

นางสาวหทัยรัตน์ รองเลือน

่

๑๑/๑๓/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๑

นางสาวณัฐจิตา ฤทธิไชย
๙/๑๗/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๒

นางสาววศิตา สว่างเอียด
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๓

นางสาวเพ็ญนภา อนันตาภรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๔

นางสาวกุลเนตร มงคลวรานนท์
๙/๑๖/๒๕๔๔

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๗ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๕

นางสาวฐาปนี คงจันทร์
๙/๒๙/๒๕๔๑

โรงเรียนควนขนุน พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายกนกพล จิรัตน์
๔/๑๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายเจษฎา สงดำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายกิตตินันท์ มีนิล
๑/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายสงกรานต์ แตงประวัติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายศุภณัฐ ทองพันธ์
๑/๒๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ด้วงชู
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายกิตติธัช ช่วยทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายศาสตร์ศิลป คำชมภู
๑/๓๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงโชติกา ชูอินทร์
๖/๒๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงวงศิยา ชูไชย
๘/๒๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ นะโค
๓/๑๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา บุญจันทร์
๑๑/๓๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงสุกัลยา สงแก้ว
๙/๑๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงอมราพร คมขำ
๑/๑๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงสุพัชรีย์ ศรีสังข์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ แก้วนุ้ย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงอนัญญา ยวงแก้ว
๔/๓๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงกรรณิยา เทพสง
๘/๑๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงณิชากร เหลือจันทร์
๕/๒๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงศุภกานต์ คงหาเพชร
๘/๓๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ เยาว์ด้วง
๑/๑๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูยอด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงศุภสุตา มากแก้ว

๑๑/๒๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พ่วงประพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายกฤติน มนตรี ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงธนัญชนก ทองประศรี
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงจิรัชยา เจนจิตราวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา ชูมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงมัชฌิมา สุดจันทร์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงปริชาติ เกาะทอง
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงจันจิรา สุวรรณ์
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงรักษิณา สุขทอง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงเกศราพร คงแก้ว
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

พท ๕๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสตรีรัตน์ นวนแก้ว
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทอง ภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๘ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงกรวรรณ เผ่าชู

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)

มะกอกเหนือ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายเฉลิมชัย ชูห้อง ๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)

มะกอกเหนือ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงชนมณี เทพนรินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)

มะกอกเหนือ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายปรเมศวร์ สังข์แก้ว
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพลี ราษฎร์นุกูล  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศิรินุพงศ์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพลี ราษฎร์นุกูล  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงภัทรสร ทองสง
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพลี ราษฎร์นุกูล  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ สงชู
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพลี ราษฎร์นุกูล  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงจิราพร เงินศรี
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพลี ราษฎร์นุกูล  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา สงขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงกุลนิดา อินทร์ขาว ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงณิชาดา รัตนสุวรรณ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงรจเรศ ทองเอียด
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดำเกลียง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายกฤษฎา เรืองกุล
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายกันตภณ ดอนหนู ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายภูริณัฐ สินดำ
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายกฤษกร ศรีนวลเอียด
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายหัสดินทร์ ดำคงชู
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายอัษฎาวุธ จิตต์เนียม ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโงกนำ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงวิภาวี สมเสมือน
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงกฤษณา สุวรรณโณ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงธรรยกร สงนุ้ย
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงเกตศรินทร์ เศียรอุ่น ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงชนัญชิดา เกิดตลอด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงอัจณา ช่วยจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงปริณภา คุ้มตะบุตร
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ทองขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงพรรณวสา หงษ์ทอง ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงเกวลิน คงเขียด
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ หนูคง
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายเขมกร รัตนพวศ์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายธีรไนย นุ่นเกลียง

้

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายพชรพล รัตนพันธ์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายพงศกร ขุนฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายสิทธิพร ทองด้วง ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔๙ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายศุภชัย ชูช่วย
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายณัฐพัชร สุวรรณ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายชิณุพงศ์ เพ็งจันทร์
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สีนุ้ยคง ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายเสถียร เนียมเล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ ด้วงเกตุ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลานแซะ ลานแซะ  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๑

นางสาววลาสินี ดำลม
๒๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยายน สุนทราวาส  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๒

นางสาวเกษราภรณ์ ชูด้วง
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยายน สุนทราวาส  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๓

นายสุริยะ ลันเลือน

่ ่

๑๓/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมวิทยายน สุนทราวาส  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๔

นายศักรินทร์ อภัยรัตน์
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยายน สุนทราวาส  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีทอง
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยายน สุนทราวาส  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายกัณติทัต ชูทอง ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนขนุน สุวรรณวิชัย  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ราชมนตรี
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนขนุน สุวรรณวิชัย  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงภริตา รักษ์จินดา
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนขนุน สุวรรณวิชัย  

พท ๕๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงอาริษา เหมมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนขนุน สุวรรณวิชัย  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองพูน
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนขนุน สุวรรณวิชัย  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงอริศยา ฤทธิชู

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนขนุน สุวรรณวิชัย  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงปริยฉัตร มากช่วย ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนขนุน สุวรรณวิชัย  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๓

นางสาวชลธิชา หนูหล่อ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายพัทธพล คงเพชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงฐาปนีย์ อินทร์รักษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดำสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงณัฐวรา ชูกรงมวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายฆฑาวุฒิ ชูกลิน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายวรพล หนูชู
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายอานนท์ อ่อนจันทร์อบ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายพลากร เกือหล่อ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงธนิษฐา เม่านำพราย
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงจาริกา แก้วเขียว
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงวิรดา สุวรรณเทพ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา เส้งลัน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงปานตะวัน จันแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงเขมอักษร จันแดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงปุณยาพร ออดขาว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงจิดาภา แก้วขาว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๐ / ๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงตรัยรัตน์ เดโช
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงกันติมา คงนวล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอรวรา เม่านำพราย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายสุชาครีย์ ห้วนแจ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ห้วยใส
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงดารินทร์ แก้วสีขาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงลักษยา สุขศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ อุปถัมภ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงปาณิสรา ช่วยเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงผกาวดี นาคแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายปยวัฒน์ กูเปย
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงปยนุช สุขนวล
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากเหมือง คลองใหญ่  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงเกษรินทร์ ทรัพย์ดำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ โอชู
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายอรรถเดช แทนโป
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สงขาว
๑๐/๑๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายรชต ท่องคง

๑๑/๑๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงเปรมกมล สายวงศ์โห้
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงศิริกัลญา เส้งเอียด
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายอริสา พูลเกิด
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายนพพร ขาวมาก
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงเมริสา พรหมสมบัติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงภันทิลา จันทร์ศรีใหม่
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงนาถนภา คำทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นิมนวล

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายอนันตพงศ์ สงสังข์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ขาวเต็มดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงรัตนวดี ขุนอักษร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงสิราวรรณ พรหมแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงอนันตญา จิตอักษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

แว่นนาค
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายเจษฎา พรหมสมบัติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายศุภชัย หนูคง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๑ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงจันทกานต์ อินทรโท
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงจิติภรณ์ นะสุด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงชลลดา พรหมสมบัติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงณัชชา ดำหนู
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงนฤมล ทองช่วย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงนันทวรรณ นวลจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงเบญจมาศ นุ่นมัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยงหนู

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงพลอยพลิน จงไกรจักร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงลภัสรดา มากสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองบุญยัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอภิชญา บุญดัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงอรปรียา ด้วงนุ้ย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายชวกร จันทร์ศรีใหม่
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายวิชญะ ช่วยสวัสดิ

์

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายกันตพงศ์ ชูคำ
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงชลธิชา กลับจูด
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงอภิษฎา อ่อนเกลียง

้

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงอรพิมพ์ แก้วสาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงศิริกานต์ มีชู ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงอธิชา นวลเทศ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงธมนวรรณ ชูศรี
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงสิริกัญญา มาบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงปานระพี ศรีวิเศษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงวิชญาดา พรมนุ่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อทราย โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายธนภัทร บุญสนิท

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายสญชัย ฉิมรักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นวลจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายภราดร รักคง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีทองหนู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูดำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายพงศพัฒน์ เพชรแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายพีรณัฐ เรืองมาก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายนนท์ปวิช จันทรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายธนภูมิ ศรีกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๒ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงรัมภาภัค บุญเจียม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอรณิช บัวเกิด
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงณิชาภัทร สุขแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงฟาติมา ยอดแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงวรกมล แสนแปง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงขำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงลักษิกา ภูริปญญานันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงเกวลิน รักนิม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงปาณิศา แก้วช่วย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงศริตา หลินมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงนัทธากร จันทน์จำปา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงกันติชา รุ่งชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ หมานุ้ย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ แปนพุ่ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงธัญสมร เพิมบุญ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงณัฐลดา จิตตะโสภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงวศินี ช่วยทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ เกลาฉีด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงณิชา นุ่นนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงอภิชญา สงคง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขำผุด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี การุณกิจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงวีรญา คล้ายศรีบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองทับ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงอมรรัตนา ปานแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๕
เด็กหญิงพรวณาวรรณ

เกลาฉีด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงวริศรา แก้วพิทักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงสุวิภา นิมคร

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงนรีกานต์ ดำจ่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงพนาวรรณ ศิรินุพงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงนพมาศ จงไกรจักร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายภงศพัฒน์ สงวนทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายบุณยวัทน์ เทพทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายณภัทร เทพสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๓ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายอนันตพงษ์ รัตนทองมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงคณิตา สงสม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงกุลจิรา สุชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงพนิดา รัตนพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายพีรยศ กัณฑ์ราย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายภูมิรพี วัชชิระศิริกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายพฤติพัฒน์ ขำหวาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายนิธิกร ปานสังข์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายพิทักษ์เดช ชุมไชโย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายณัฏฐ์ แสงศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายนภัทร คงพลาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงปณณพร บุญแข
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงภัณฑิรา ทองมาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงอฐิติยา เกิดมี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พงศาปาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมวดอินทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงพินทุสร สมประสงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงชิดชนก พิพัฒนตระกูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงชุตินันทน์ สุวรรณภักดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สงเปย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม โดนคลาน  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายวีระเทพ พิพัฒน์ตระกูล
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายธรรมรงค์ ชูกรงมวล
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายปญญานันท์ ทองแก้วเกิด
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงปพัชญา ทองทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงทาริกา สุขาภิรมย์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ ศิริชุ่ม
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงปยวรรณ ทองมาก
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงณภัทร สว่างสายพัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายกิตติธัช รอดแก้ว ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายธิติวุฒิ สีใหม่
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายนพกรณ์ มากเอียด
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายอินทัช เรืองศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงชลดา ขวัญแก้ว
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงปริยาภรณ์ อ้มเถือน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงชยากร ขำเปลียน

่

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๔ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วแหร้
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงณัฐริดา ชารีพร
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงอังคณางค์ คงชิต
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายธนาสิน เส้นตรัง
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายภูริณัฐ รรมอิสระ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายสราวุธ เพชรคงเทพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายพงศกร แสงเกิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายวรวิทย์ พรหมช่วย
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายสุธี เส้งทับ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ คงแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา คงทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา อินปาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะแพนพิทยา ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายกฤษดา ทองหยู
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายคมชาญ หนูจุ้ย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายวรวิทย์ ชูจินดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายสหรัฐ แซ่อ่อง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายปยวิทย์ หนูจุ้ย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายพุทธรักษ์ สุขเลิศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายพยา เทพหนู
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายพิสิษฐ์ ไพโรจน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายกิตติภพ สุขยูง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญแก้วสุทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายสรวิชญ์ ช่วยเมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงสายวารี เสนรุย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงณัฐริกา ทองมีเอียด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงชนม์นิภา บัวทองเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองยอดอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงพิมญาดา สถาวรกวิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงจิราพรรณ ฉินทะสงเคราะห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงอังคณา ศรีสม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงวาสิตา ฤทธิน้อย

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงนันทิชา เมฆพุ้ย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงอรณัฐ เทพกลำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๕ / ๘๐
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พท ๕๔๕๙/๑๙๑๕
เด็กหญิงภิญญาภัชฌ์ ทองทับทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงสถิรดา อ่อนทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงอรพรรณ จันทร์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

จันทร์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายณคชานนท์ แก้วศรีขาว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายธนภัทร ยอดแก้วเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายจีระพัตร์ แซ่จิว

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงรัตติยา มากแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงจิราพร เด่นดวงเดือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายศักรินทร์ บุญแก้วปอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงสิริยากร หมุนหวาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงนิชานันท์ อ่อนวิเศษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงจิราพร ถาวร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายจิรพงศ์ ทองศรีชุม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เจียรวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปู ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายยศพล ด้วงฉีด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วรอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายกฤตเมธ ฉีดเกต
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายฉัตรชัย เพชรเจียรนัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงกนกอร เทพกลำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทองมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงวรัชยา จันทมาศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ สมสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงจิตติสุดา สุกแก้วณรงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงสุธิมา ศิริวัฒน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายทัตดนัย ไหมดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงสุธินี สีไข่
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงจณิสตา ศรีนุ่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงธิดาทิพย์ จันแดง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงนิชกุล เรืองแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๕
เด็กหญิงแพรวมุกดา ชิตพูล

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงรัชฎาวัลย์ จันศรีใหม่
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกือหล่อ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงจรัญญา ช่วยเอียด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงจิตรวดี ทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงเนตรนภา เจ้ยแจ่มจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงพัชรี ทองดีเพ็ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงศาตนันท์ ยังทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายณัฐภัทร สงนุ้ย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงธนาทิพย์ รัตนะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ ยอดราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันศรีใหม่
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๗

นายกฤษกร นวลศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๘

นายกฤษดา ขาวสุด
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๕๙

นางสาวนพมาศ พันธ์งาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๐

นางสาวนภัสกร ฉีดเนียม
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๑

นางสาววรางคณา ชูแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๒

นางสาวหทัยกานต์ จันโอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๓

นางสาวธิติมา หนูเมือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๔

นางสาวกัญญณัช บุญฉิม
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๕

นางสาวกมลวรรณ เขียวมณีย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายวรปรัชญ์ นาคน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงณัฐวดี เทพขวัญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ทองชูใจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๖๙ เด็กหญิงธัญวรัตน์ณภัทร

ชุมคช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงธัญญบงกช เรืองแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงศริญญา จันทร์สุกศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปานแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูสิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงคณิสรา หนูเนียม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงเพชรลดา ช่อสม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงกรชวัล เส้งเลียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ถำ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงสาริญา แก้วน้อย ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงชุติมา แก้วมรกต
๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชรจำรัส
๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงพิชญธิดา สมบัติมาก
๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงชามาวีร์ แต้มเติม ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงรัฐวรรณ์ มูสิกะเจริญ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงสโรชา ฉิมคล้าย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงนพวรรณ กลินนวล

่

๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๗ / ๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงภัณทิรา อนุพงค์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา ทองบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงณัฐชา ศักดาวงษ์
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงสุตาภัทร มากคำ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายชลัมพุ ทับธนะ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีบวรวิวัฒน์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปยะพันธ์
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา ดำเกลียง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายทีปกร พิมสาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ เพ็งแก้ว
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายอริญชย์ ทิพย์สมบัติ
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายธนภัทร คงชู ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายณัฐยศ เรืองดำ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงปาลิตา ด้วงจุล
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอัญญาณี ราชอุไร
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจันทราวดี มากเพชรศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงปวีณา ยุติธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงศุภัชญา สุวรรโร

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายกิตติวัฒน์ นวลเกลียง

้

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายกษิท์เดช อินทร์ชู

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายพงศธร หนูเลิศ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายลัทธพล บุตรสว่าง

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายสุเมธี ทองทิพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

เทพจันทร์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายสพล แก้วชนะ

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงวรรณนิสา สุวรรณรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ช่วยสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงเทพธิดา ปญญาดี ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงอรอุมา บุญพรัด
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงสุธีรา โพธิทอง

์

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายอนุตรา แก้วเหมือน
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนสามโพธิ

์

วัดศุภศาสตราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงลักษิกา สอนพุฒ
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนสามโพธิ

์

วัดศุภศาสตราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายกิตติรัช เรืองดำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ สงไข่
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายวิริยะ เพ็งครุฑ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงปริฉัตร เหมือนคง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงรติมา จีนดิบ
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงอรรถวดี เพชรช่วย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงกุลณัฐฑ์ ผุดสวัสดิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงพัชรี หนูก้าน
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงบุศรินทร์ ดำเกลียง

้

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงสุทธิดา มากเกตุ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงนวพร รามคุ้ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายสมพงษ์ คงแก้ว
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงพัณณิตา ณ พัทลุง
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงนภาพร ดำมี

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงชลธิชา รักศิริ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงอริสา ศรีนวลขาว
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชุมขัน

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายพันธวัช อินทรไพบูลย์
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายศรายุทธ แก้วพิทักษ์
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงจริยา บุญเตโช ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงปทมา พันธ์ทุมจินดา ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายจิณณวัตร จันทวดี
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายสุรเดช ทองดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหานโพธิพิทยาคม

์

วัดหานโพธิ

์

 

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สงเอียด

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากพล วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ จันเอียด
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากพล วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายนิธิกร ฤทธิโต
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากพล วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ ไภยจินดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากพล วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียดยวง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนอุบล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายธีรภัทร ขุนแดง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายปราโมชย์ ชัยเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คงเนียม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ จันเพ็ญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงมณฑิตา หนูจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรเรือนทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงอัยยิกา จันมณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงกัญลญาณ์ สาสังข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาปะขอ วัดนาปะขอ  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายสราวุธ รามไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาปะขอ วัดนาปะขอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๕

นายสุรศักดิ

์

แดงปรก
๑๓/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๖

นายจิรสิน เรืองโพน
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๗

นายธนิวัฒน์ พัฒนพินัย
๑๘/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๘

นางสาวปยนุช นิสาสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๕๙

นางสาวพัทธ์ธีรา เถือนเหมือน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๐
นางสาวภัทราวดี แก้วเงิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๑

นางสาวสายทิพย์ กัญจนกาญจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๒

นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนคำ
๓๑/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๓

นายเอกลักษณ์ แก้วลอย
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๔

นางจิราวรรณ ตีบยอ
๐๑/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๕

นางสาวชุติมา รัฐวิเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๖

นางสาวณัฏฐา ดำอุ้ย
๐๕/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๗

นายนรายุทธ นุ้ยแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๘

นางสาวพราวตะวัน เลิศไชยกิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๖๙

นายภูมิพิพัฒน์ พลไชย
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๐
นายวิชาญ ชูหนูแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๑

นางสาววิลาวรรณ์ ราชนิยม
๑๗/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๒

นายอำมราช หนูพ่วง
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๓

นางสาวเสาวภา ตันเสรีกุล

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงชนรดี นิลพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงญาณิศา พานิชกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายธิเบต นวลนิรันดร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายนครินทร์ เมืองสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงนิฎารัตน์ วุ่นฝาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงศรัณยา ชาติโล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๐
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๑

นายจิรทีปต์ กาศสกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๒

นายสฤษฏ์พงษ์ ศิริสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๓

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พูล
๑๔/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงปาณิสรา ทรัพย์จิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายภูริพัฒน์ รักบุญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายยศกร โยมเมือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงสมใจ แก้วประดิษ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สามัคคี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายธีรัตม์ คงเหลือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๐ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายสิริพล นิลพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายชวกรณ์ เรืองมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนวราราม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุวรรณพาหุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายญาณพัฒน์ สิทธิดำรงค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ถังเซ่ง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงปวิชญา พิณวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงพิมลภัส พะมณี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงรุจิรดา หนูแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงวริศรา ยิมประเสริฐ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงศรีกมล ยิมเอียด

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงศิริกุล สมบัติมาก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์ จันทรสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทรสมบัติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงกานต์ชนก แดงช่วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงขวัญพิชชา นิมนวล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายชัยรัตน์ พังทูน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายชินพัฒน์ รอดเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สะลีหมีน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อนุโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายทักษ์ดนัย เทพอุบล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงธัญชนก สิทธิศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายธันวา ทองมาก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายธีรภัทร หวันไหว

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายธีร์ธวัช หนูปลอด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายนวพล ตรีไวย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงปณฑิตา คงทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงปาณิศา โคมละ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร คำประเสริฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กหญิงพัชรพิชชา ลพอุทัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงพิศมัย ไชยคีรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายภูฤทธิ

์

ตนเดช
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายรพีภัทร ทรัพย์จิตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงรัญชิดา สุดกิจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๑ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายวรเมธ เดชสงคราม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงวิรัลยา ณ สงขลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงศุภสุตา ฉิมรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงสินีกานต์ วงศราวิทย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี จันเขียว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงสุรัมภา ศรีภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายอนุรักษ์ พันธ์เศรษฐ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ หนูกลับ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงอภิชญา ฉายกิม

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ ทับพรหม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูสิกะสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงอรนันท์ กลำมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายอริญชัย หนูกลับ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงอังคณา พังทูน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงเปมิกา นิลวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงกาญจนา คงเนียม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายชนะศึก แกล้วกล้าหาญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงชัญญานุช หนูชะดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายธฤต ทรงแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายธัญยธร ทองราช
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายธิชานนท์ ศรีเอียด
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายบัณฑิต ศรีภักดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายปรัญชัย แก้วคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงปาณวรรณ ทองจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงพิณพิชชา ลพอุทัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงภัณฑิรา สิทธิดำรงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายภัทรพงษ์ สุวรรณรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายภิชุตม์ ไฝนุ้ย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงภิญญดา นาคอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายศักดิชาย

์

โสภณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

ต่างเนตรหนู
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายอัครชัย สังคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงอิสราพร เขียวเพ็ชร์

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๕๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๒ / ๘๐
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พท ๕๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายกิตติพงศ์ สงสุรินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงพัชรี ขำณรงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ เนาะอุมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายศิริเชษ แซมทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงสุชาดา จันทรมุณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงสุริวิภา อุไรวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หนูแปน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายทยากร บุญจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี หนูขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายพงค์พนัฐ วุ่นฉิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลอน วัดลอน  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงชนากานต์ ช่วยชู
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวราราม วัดสังฆวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายธนากร มณีสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆวราราม วัดสังฆวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงนววรรณ หนูชู
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวราราม วัดสังฆวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศักดิสงค์

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวราราม วัดสังฆวราราม  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงปยะวรรณ พิมพ์นนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ วัดหูแร่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงธัญพิชา โพธิจันทร์

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ วัดหูแร่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายธีรภัทร เกสโร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ วัดหูแร่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงนงนภัส ชัยกิจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ วัดหูแร่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงนิธิวดี นวลเสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ วัดหูแร่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งนิมนวล

่

๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายรติ จันทรภาโส
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายธารดนัย รักเงิน
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายธัญวุฒิ ขลุกเอียด
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ภักดีอักษร ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายปนพงษ์ มุสิกะศิริ
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายอาณัติ เพ็ชรากูล
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายพีรภัทร ทองรักษ์ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายนันทพงศ์ เพชรตีบ
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายอมรพันธ์ นันทรักษ์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายศักรินทร์ หนูวิไล ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายชไมพร ขาวแก้ว
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ขลุกเอียด ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงอชิรญา บัวแก้ว
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ไชยคีรี ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๓ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงมัณฑนา เรือทอง
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงเกวลิน วาโย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงสิริวรรณ สมคำ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงชาลิสา ยิมแก้ว

้

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงประภาสิริ แก้วเอียด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงพรชิตา เกือช่วย

้

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กชายกฤตภาส บัวทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายจีราวุฒิ ทองสีดำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายชนะพันธ์ สุวรรณชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายชัยศักดิ

์

โตแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายชิษณุพงค์ ทิพย์มณี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงนัทธมน แถมภัคดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงอิสริญา อิสสระ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายกษิดิษ มีรุ่งเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายรัฐวุฒิ พันธ์ช่วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายอนุวัตร คงมีทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงกัญญาพร สุกรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงครองขวัญ ไชยเลิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงธันยพร ษรภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงปทุมมา มุขคงคา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงปยพร แก้วสุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงอทิตยา รัตนโชติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงจิราลักษณ์ เกาะทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี นุ่มจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เอียดประพาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงปนัดดา ขุนเดือ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงปยรัตน์ จิรเจริญเวศน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ สุวรรณมณี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงอัยรัตดา ขวัญทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายจารุวัฒน์ บัวเผียน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สว่างเมฆ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายภูวิศ เศรษฐรักษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายโรจนศักดิ

์

เรืองยิง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายวรินทร หมัดระหีม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายสิรวิชญ์ นุ่มเอียด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๔ / ๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายอติเทพ ใจคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงช้อนสี ขวัญทองเย็น
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงณัฐชา จาริยะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงทิตฐิตา แก้วจุฑามณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงธัญทิมา มรรคาเขต

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงปฐวี เพชรศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงปาลิตา ชาลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงพรจรัส ชมภูฆัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงรสกร เพ็ชรรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงวาทินี ทองขวัญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงศุภกานต์ เพ็ชรจำรัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงสโรชา ฤทธิเดช
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา พูนจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณศิลป
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงอนิสา เช้าแปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายรพีพงศ์ เพชรขวัญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายภูตะวัน อินหนูขำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงกุลณัฐ อนุกูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงดวงหทัย ธรรมดิษฐ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงวีรดา วาลีประโคน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงอณันดา ขันแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สีนาค
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงขวัญมา ทองฉิม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ชูช่วย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายกรวิชญ์ ก่อทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายอนุชา ผลบุญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงนิลาวรรณ ก๊กก่อเส้ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงปนัดดา จันทศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงสุชาดา ไชยประสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์ปาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงเกวลิน รัตนสุวรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงนิลภัส ขุนไพชิต
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงมุธิรา แก้วสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๓

นายจารุกิตต์ มีรุ่งเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๔

นายสุรศักดิ

์

ศักดิยิงยง

์ ่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๕ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๕

นางสาวนราวดี ศรีไสย
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๖

นางสาวรัตนาภรณ์ ชินช่วยแรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๗

นางสาวสิริยากร ปติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๘

นางสาวสุภาภรณ์ เกือทองสัน

้ ้

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๖๙

นางสาวเสาวลักษณ์ แนมน้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๐

นางสาวอรอนงค์ คงยอด
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๑

นางสาวอารยา หนูสังข์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๒

นายกฤตภาส ไชยถาวร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๓

นายภัทรพล เซ่งเข็ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๔

นายสุริยา ยิมแก้ว

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๕

นายอภิสิทธิ

์

แสงจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๖

นางสาวกัญญารัตน์ ปลอดนุ่มเนือ

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๗

นางสาวรุจิรา มรรคคงคา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๘

นางสาวลลิตา คงเอียด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๗๙

นางสาววิภาวดี เพ็ชรจำรัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๐

นางสาวสุทัตตา แซ่ปง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๑

นางสาวอรทัย จันทร์ปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๒

นางสาวเบญจรัตน์ พันธ์ช่วง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๓

นายภูริเดช จันทร์ขุนพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๔

นางสาวจุฑาทิพย์ ขวัญทองเย็น
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๕

นายนพเก้า ศรีสุระ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๖

นางสาวปยะนันท์ สมกูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๗

นางสาวจุฑามณี จันทร์แดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๘

นางสาวศุภวรรณ อินญาญานยศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๘๙

นางสาวอนุสรา แก้วสุกแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๐

นายศิวกร แก้วชูเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๑

นางสาวธนัญญา เจ้ยแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๒

นายเกริกฤทธิ

์

สุหฤทดำรง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๓

นายภาคภูมิ อ่อนเกตุพล
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๔

นายลัทธพล นังคศิลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๕

นายวทัญู เพชรตีบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๖

นายสหัสวรรษ ต่างใจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๗

นางสาวมณีมนท์ เซ่งแจ่มใส
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๘

นางสาวศิริลักษณ์ ชูศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๒๙๙

นางสาวสุธิตา หนูแดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๐
นางสาวอุบลวรรณ มากชุมนุม

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๑

นางสาวฐิชยา พันธนิยะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๒

นางสาวปยะวรรณ ไชยประสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๓

นายเกียรติณรงค์ คงนวล
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๔

นายชัยวุฒิ คงทน
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๕

นายสุรวุฒิ จันทร์เกตุ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๖

นายอนิรุทธิ

์

เชือเดช

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๗

นางสาวชลธิชา แปนจุลสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๘

นางสาวนิลาวรรณ ฤทธิเดช

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๐๙

นางสาวปวีณา บัวศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๐
นางสาวปทมาวรรณ วรรณนวลแย้ม

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๑

นางสาวศิรินทิพย์ รักนุ่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๒

นางสาวอรณิชา สุวรรณรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๓

นายจตุรงค์ จันทวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๔

นายจักรพงศ์ พันธนิยะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๕
นางสาวกรองกาญจน์ วรรณกูล

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๖

นางสาวเกวลิน แก้วลอย
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๗

นางสาวจนิสตา จันทวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๘

นางสาวจุฑาทิพย์ รักชูชืน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๑๙

นางสาวทัศนียา พรหมสุวรรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๐

นางสาวนภัสกร งามขำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๑

นางสาวนาราทิพย์ ฤทธิเดช
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๒

นางสาวเนตรนภา โยมทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๓

นางสาวเบญจมาศ อินทรโชโต
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๔

นางสาวประภัสสร ตินหนู

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดดอนประดู่  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ แสวงชอบ
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายวงศธร บัวเกิดเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายอติพงค์ จันทร์ชูเพชร์
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายธเนศ ณรงค์ราช ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายภูริพงศ์ เอียดประพาล
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายกฤตเมธ สุภเพียร
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายภควัต รักนุ่น ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายวรยศ ทิศสักบุรี
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายสมโชค ทองสีดำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายสิทธินนท์ เพ็งจันทร์
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๗ / ๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เปลียวกิม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงทิฆัมพร คงสุรินทร์ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงสุริวิภา รักนุ่น
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงวรกานต์ จันดุก
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงพิชชาภา คงนุ่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงนิรมล สมคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงปนเพชร เซ่งลอยเลือน

่

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงฐานิต วรรณสุทธิ

์

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงปริชาติ จันทวงศ์
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงอนุธิดา ขวัญทองยิม

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงรุจิษยา สุภเพียร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ช่วยภักดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงอริสา เจตสมบูรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงศิตานันต์ แก้วสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพ็งจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวควน วัดหัวควนตก  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๐

นายศตนันท์ แก้วพูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอปากพะยูน วัดหัวเตย  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๑

นายเอกพล ทองไทย
๑๖/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอปากพะยูน วัดหัวเตย  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงกชกร จันทรังษี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงกรกนก พรหมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายกรรชัย อ่างทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงกฤษฏีกา คำชู
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงกฤษณธร มณีสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายกลวัชร ไชยงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายกันตพัฒน์ คงมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงกันต์ธิดา เสนาจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายกิตติภูมิ ชูชุม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายกิติภัทร แก้วบริสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เดชเดชะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายคมชธร อุทัยรังษี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายคัคนินท์ พรมบุญแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีโรจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงจิรนันท์ จูสุก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ สมเพชร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

เพ็งสุขศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายจิรานนท์ อ่อนสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๘ / ๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์ไข่
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายจิรายุ เก่งสาริกิจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายจิรายุทธ ชูเก็น
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ เพ่งเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สังข์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉิมปลอด
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มณีโชติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายฉัตรรัตน์ นิมดวง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายชลิต สิทธิมาก

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายชวนากร เซียวเส้ง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายชัชวาล ดวงฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บัวเนียม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงชาลินี ทับธนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายชิติพัทธ์ นิลเสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายญาณพัฒน์ สมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายณธกร คล้ายคลึง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายณนทภรรษ ภูนุชอภัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๗
เด็กหญิงณพัชรภรณ์ ธนภูมิพุฒิพงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา รอดหน่วย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงณัฐการจน์
บัญชาพัฒนศักดา ๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายณัฐชนน ศรีไทย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงณัฐชา ศรีลาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงณัฐติกา เกิดแสงสุริยงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายณัฐพร สุวรรณรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงณัฐพร หนูวิไล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายณัฐพล อักษรพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงณัฐวดี พริกแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายณัฐวิทย์ สงเอียด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญเนียม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยรอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายตรัย รามสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงตรีดารา ยังช่วย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายตะวัน สุกาพัฒน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายตันติกร ศิริภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖๙ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงธนพร ชนะสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงธนพร ราชพลสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายธนพล เสือพรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีเจ้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชูจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายธนวิชญ์ ชูจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงธนัญญา แก้วงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายธนาวุฒิ เกือเอียด

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายธนโชติ ไชยเซ่ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงธัญชนก เขียวจีน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงธัญพิชชา สุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงธันยพร โอศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงธารินันท์ ดำรงค์รัส
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงธารีรัตน์ แก้วคงที

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชชู
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงธีรดา ชะนะพาล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายธีรภพ เซ่งสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายธีรวุฒ รอดสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายธีระพงศ์ จันทร์อิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงนงนภรรส อัตปญญา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายนพดล วาโย
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงนภสร คงเพชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงนภัสรา เทพรักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ หนูหมืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงนริศรา ทองศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายนฤกานต์ พลนุ้ย
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายนวพล รัตนขวัญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายนวฤทธิ

์

บุญจักร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงนัฐวารี วังบุญคง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงนันทนา ไข่แก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงนันทิชา สาเหล้
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ เพชรโชติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงนิชกานต์ เส็นชุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงนิชา แก้วหนูนวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงนิภาพรรณ์ ขาวแจ้ง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๐ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายปฐมพร อุดมสิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงปนัดดา รัตนะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงปภาวดี ธีรนันทานนท์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายปรมินทร์ คำฟอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายปรวิทย์ ชูสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

เกือคลัง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๖
เด็กหญิงปริญญาภรณ์

เนียมช่วย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงปริศนา พุทธสองสี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายปรเมศวร์ เอียดสุย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงปวรวรรณ ไชยวุฒิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายปจจุบัน ช่วยขำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายปานเดช ปานดำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงปาริชาด ขวัญสกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงปยฉัตร บุญชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายปยะพงษ์ คงแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ สังข์ทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงปุณรวี รัตนนุพงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายพงศกร ชูอักษร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายพงศกร ลายทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายพชรพล บัวทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงพรรธษา แปนน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงพรสุดา เกษมุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายพรหมพราช เอ็งมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายพฤกษ ชนะสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายพลบารมี นวลละเอียด
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายพันธกิจ พุฒขาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงพิมพกา หนูกล้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ผกา จงกล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงพิรามน โรจนรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายพิสิฐ ศรีเงินยวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายพีรกานต์ มากเอียด
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายพีรวัฒน์ ชุมนวล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายพีรวัฒน์ อรุณรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ตรีรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงภัทธิยา ศิริวัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๑ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงภัทรธิตา กนิษฐ์สกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกลียงอุบล

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายภัทราวุธ หนูรอด
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายภาณุพงศ์ เกือคลัง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายภาณุเดช กำลังเกือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายภาวัฒน์ สุวรรณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ หนูคง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายภูมิวิศิษฏ์ ครุฑซ้อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๓

นายภูวดล รัตนขวัญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายภูวดล สมบัติมาก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายภูวนาท ทองเนียม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงภูษนิสา ดำแม็ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงมธุรดา แก้วเผือก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงมยุรฉัตร มากสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงมันทนา หนูวงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงยสุตมา ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงรวิวรรณ จันทบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงรวิวรรณ เทพจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงรักษิณา คำศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พรหมสุด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงรินรดา รัตนขวัญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายฤทธิเดช เจ๊ะอุบง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงลักขณา จันทร์ดำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงลักษณพร เกตุผิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงวนารี เลือนจันทร์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงวรีลดา ขวัญเพ็ชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงวสุมา เพชรคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูสงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงวาสนา จันทร์ดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงวาสิณี สมมุติจิต
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงวิจิตรา ทองงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายวิทวัส คำโชติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงวิภาวี แสงเกือหนุน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงวีนัส บุญราม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๒ / ๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายวีรากานต์ คงเพชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายวุฒิพร ดำมาก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงศศิกานต์ เขมังคะโล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงศศิตา เขียวสงวน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายศักดิณรงค์

์

ชูเนียม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายศินพล สุวรรณโณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชูคง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายศุภกฤษณ์ ชูศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายศุภกิจ ฉ้วนกลิน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ปุญยานนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์สุรารักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงสายธาร พูลดวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายสารินต์ ศิริลาภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายสิทธา สงขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงสิริกาญจน์ วิทยามนต์ชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงสิริมา เกตุแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณฤกษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงสุตาภัทร วันเส้ง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา ขุนปราบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ โสดแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงสุธิดา ชัยชนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงสุธิตา แกล้วทนงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา จีนทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายสุพัฒพงษ์ รัตนสุวรรณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายสุภัทร์ แสงมณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงสุวารี ช่วยสงคราม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงอติกานต์ เมืองสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงอติมา จุลสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีอยู่สุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงอภิชญา
ไชยศรีพงศ์ไพศาล ๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กชายอภิทร ศรียา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงอภิรญา สุพัฒธี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงอภิษฎา ตุโย
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงอภิสรา สังคง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงอมลวรรณ เหตุทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๓ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายอรรถพร เกือชู

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ ชุมฝา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ เอียดดำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงอรัชภร เกือหนุน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอรุชยา คงชู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงอรุณทิพย์ ขาวเผือก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงอลิษา ชนะสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงอลิสา สุดราม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงอังสุวรรณ ติเสส
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงอัจฉริยา แพทย์อำพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงอัญชิสา คงสมคิด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงอัญณญา หนูนุ่น
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา สิงห์ดำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายอัฒฐวุฒิ จำนงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายอัตตการณ์ วรศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงอาทิตยา นิลแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงอารีญ่า เพชรโชติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายอโนชา พราหมณ์นาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หนูสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงเขมจิรา นะราม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายเจษฎากรณ์ ไชยศรียา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงเนตรชนก ไชยหาญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา หนูเอียด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ นุ้ยหนู
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๖๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชนะวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สงสุริยา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายเอกประภู ทองแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงแพรวา เพ็งสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงโสภาพร ชะนะพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายไชยภัทร ปกษบวร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายไพฑูรย์ คุณชู
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๖

นางสาวกรรณิการ์ ทองนุ้ย
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายฉัตรเกียรติ ด้วงตุด
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงชุติมา เพชรคง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๗๙

นายณัฐนนท์ สุขเกษม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๔ / ๘๐
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พท ๕๔๕๙/๒๕๘๐

นายณัฐวุฒ บุญรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๑

นายณัฐวุฒิ จันทร์คง
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๒

นางสาวดุสิตา คงทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๓

นายต่อตระกูล อุ่นเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายทินภัทร พุฒจอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๕

นางสาวธนัญญา ไชยศร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๖

นางสาวธิดารัตน์ รักโคตร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๗

นายธีรศักดิ

์

ขุนเพ็ชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๘

นายนฤเบศ ดำชุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๘๙

นายบัณฑิต ชายเกตุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๐

นายปณวัตร ชนะสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงปรียามาศ จิตรณรงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๒

นายปวีณ ด้วงตุด
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๓

นายปยทัศน์ ศรีกรด
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๔

นางสาวปยธิดา ลิมสกุล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๕

นายปยวัฒน์ ชัยศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๖

นายปยวุฒิ ดวงจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๗

นางสาวพัชมน อินทรนก
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๘

นางสาวพิชญา มะลิวรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๕๙๙

นางสาวรัชนี รัตนมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๐
นางสาววรกานต์ มีไข่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๑

นายวรากร คล้ายน่วม
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๒

นางสาววริน เดชดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๓

นายวัชรพงษ์ ทองจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๔

นางสาววิภาวี ไชยรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๕

นายศตวรรษ คงอินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๖

นายศรายุทธ ด้วงจีน
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๗

นางสาวสุนิตย์ เลียนเส้ง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงสุพัฒน์ทรา โทขันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๐๙

นายหาญณรงค์ บุตรสพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๐

นางสาวอธิชา แก้วหนูนวล
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๑

นายอภิวัฒน์ โคสุวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายอัสนี พะสริ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๓

นางสาวอิศราภรณ์ ทิศเถอะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๔

นางสาวเจนจิรา ปานซ้าย
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๕ / ๘๐
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พท ๕๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เทพจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๖

นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อักษรเนียม
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายกิตตินันท์ ช่วยดำ
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายธีรภัทร รักแก้ว ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายรัฐพนธ์ บุญรุ่ง ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายอนาวิน พูลสวัสดิ

์

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายศุภวัฒน์ ขุนศักดิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ เมฆมุสิก
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงอินทิรา เทพประดิษฐ์ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวทอง
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงกนิษฐา รัตนานุกูล
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงปนัดดา บินโกโต
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงนพนัทธ รุยันต์
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงณิชา ปลอดแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงกานต์สินี แพะปลอด ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงพันธืทิพย์ ชายเกตุ
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงเสาวรส ใหม่เกลียง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงวชิดา พงษ์นวล
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีวับ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงวรรณภา จาตูม ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงธัญชนก แพะปลอด ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขเกษม
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงรวิภา ขวัญทอง ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงริญลดา เพชรนุ้ย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงปฐมาวดี กลินรส

่

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายพุทธรัตน์ ช่วยชุมชาติ ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงอิงนิชา ทองคำ
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงธัญพร บัวแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายสุรพัศ ขุนจันทร์
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงใหม่นพภา หนูปาน ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองกัญญา ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายศุภฤกษ์ เพชรสังข์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงฐิติพรรณ ชูรักษ์
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงปชยพัชร นาดำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๖ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงขวัญนภา ศักดิสองเมือง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายฐิติกรณ์ สมจิตต์
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายภูมิศักดิ

์

จุลเทพ
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงธิราวรรณ แกล้วทนงค์
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงญาณิศา พรหมเพชร
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงทักษอร พรหมเดช
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงเมษา แสงแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงรมยกร สุภาวไตร
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๘

นางสาวอังคนา สิงนก
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงณงนภัทร ชนะสิทธิ

์

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงสุทธิดา แสงมณี
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงพิยะดา ไกรวัลย์
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายศรันยู ชูแก้ว
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายณัฐวัตร ขุนฤทธิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายยศวริศ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายศิวกร ขวัญทอง
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายนฤเทพ วงศ์ประพันธ์
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายยศพนธ์ ขุนจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงต้นเดือน นวลแสง ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงสุดาทิพย์ สุระเสนี
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงจันทรัตน์ วัฒโณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงปภาวดี วงศ์วานิช ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงมลิตา ไชยลึก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงวริศรา แซ่ลี

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายมินธฎา พลเพชร
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายวงศธร ช่วยด้วง
๓๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงปยะณัฐ ฤทธิฉิม
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๗

นางสาวนภาพร นวลสม
๒๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๘

นางสาววารุณี ศักดิแสง

์

๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๗๙

นางสาวกายทิพย์ จันทร์แจ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายกันตพงษ์ ทองงาม
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อักษรชู
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายกฤตภัค รักนุ้ย
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญผลา
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายสุริยา เตยแก้ว ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๗ / ๘๐

้
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พท ๕๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายเฉลิมรัตน์ กราปญจะ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูเกือ

้

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายสุชาติ เดชพุ่ม
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยปุริวงศ์
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายวุฒิชัย พรหมเสน
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชุมทอง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงปนัดดา ศิริรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงศิริวภา ชุมเรียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงวรรณิศา ปานแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงณัทศิศร์ ไชยคำ
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ รัตนานุกูล ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายบัณฑิต ไกรศิริ
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ สังเมียน
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายฐาปกรณ์ เลือนแก้ว

่

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ รุยัน
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายญัฐนนท์ สังเมียน

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงนัตมนต์ หนูขาว ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงสุพิชญา พนมรักษ์
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญยัง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ชูเอียด
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงเนตรนภัทร บานชืน

่

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต้นไทร  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายบูรณ์พิภพ สว่างรัตน์ ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายสราวุธ เขียวทอง ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายพลพล พลด้วง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายธนพัฒน์ รักล้วน
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายสิทธิชัย นิลปกษา ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายสิรภพ เขรัมย์
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายนวพล หรุดคง
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายดิศานุวัฒน์ หนูรอด
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายเกมศักดิ

์

คงเกตุ
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงวริศรา ด้วงทอง
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทิพย์จักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงฐิรการดา คงนอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงนฤมล หรุดคง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงสุชาวดี มุกะสัน
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๘ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงวรรณิษา ทองฉิม
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงณัฐฑิกา เอียดสี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงกนกพร ราชเมืองฝาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงมัทนียา แก้วยอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายรพีภัทร คงทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ชูเกือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายพันธวัช ศรีแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายเอกพงศ์ แก้วหนู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายอภิภัทร ไชยปุริวงศ์
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายกมลภพ มูลเมฆ
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงฤดีรัตน์ มืดมาก ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงณัฐสุดา พรหมอักษร
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญรัตน์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงกัญญา ผอมขำ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมุหเสนีโต ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงทิวารี สุดแก้ว ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงนำฝน จันทร์เต็ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงลักษิกา อิทรภักดิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พลด้วง ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ สังเมียน
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงนวกาญจน์ ช่วยชูโชติ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงเย็นฤดี ชุมประเสริฐ
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงธิษดา แก้วรัตน์
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวหมอน หัวหมอน  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายศิลปพิสุทธิ

์

อินขาว
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ อักษรเนียม
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายพงศกร เศรษฐสุข
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายพรชัย สตานุตะมัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ธูปจินดา
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงปทมา ชายเกตุ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงณัฐวดี มาสวัสดิ

์

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร ช่วยยก ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อักษรเนียม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงโชติกา สุนันทัศน์
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงเขมิกา ศรีมุณี
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗๙ / ๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงพัชรพร เพชรโชติ
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงอธิชา อินขาว
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหราใหม่  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงอัจฉรา ขำนุรักษ์
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวงก์ เขาวงก์  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

อ่อนคง
๒๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวงก์ เขาวงก์  

พท ๕๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงลักษณ์ชนก บุญพรัด
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวงก์ เขาวงก์  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงนุชนาถ ฤทธิพลัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนขีแรด

้

ควนขีแรด

้

 

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายธิติวุฒิ เศรษฐสุข
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายพุทธพงศ์ ทิพย์นุ้ย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายกิติภพ หอยสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายมรกต ทิพพลชัย
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงปารจรีย์ ราชเล็ก
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงพฤกษา นวนไหม ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงชลลิษา แสงสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๘
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ์ ชูเอียด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายณฐพล ทิพย์นุ้ย

๑๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงธัญชนก ทองโอ
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายนิธินันท์ ไกรณรงค์
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงรวินันท์ โกไศยกานนท์ ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ สีนวล
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงสุวรรณษา ศรีอนันต์
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๗๕
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

ชุมวิโรจน์
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

พท ๕๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงภัทรลดา ศรีเกตุ
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพัทลุง  ๘๐ / ๘๐

้
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