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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๑
นายภานุพงศ์ อนันทนุพงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๒
นายณัฏฐวัฒน์ ทินประภา

๒๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๓
นางกมลวรรณ นิลแสวง

๒๗/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๔
นางสาวฉลอง แก้วเผือก ๘/๗/๒๕๑๗ เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๕
นางระเบียบ แก้วสังข์ ๙/๘/๒๕๑๘ เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๖
นางจอมขวัญ ฉิมรักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๗
นางณปภัช คงศรีชาย

๓๑/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๘
นางสาวภาริตา ศรีเมือง ๘/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๐๙
นางสาวกรรณิการ์ นุ่นปาน

๒๓/๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๐
นางสาวฉลวยพร ศรีจันทร์ ๘/๙/๒๕๓๑ เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๑
นางสาวพจนี แพรใจ

๑๖/๓/๒๕๓๑
เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๒
นางสาวโสรยา ขาวทอง

๑๘/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวมาลิสา อ่อนจันทร์

๒๐/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๔
นางสาวสกุลทิพย์ ปานศรีนวล

๒๔/๕/๒๕๓๘
เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๕
นางสาวอัญชิสา ชูเพ็ง

๑๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๖
นางสาวอภัทชา ขาวสุด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๗
นางสาวศุกลภัทร อักษรเนียม

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๘
นางสาวศศิกานต์ รักทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๑๙
นายกมล เพชรรักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๐
นางสาวเกศินี สุวรรณจินดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๑
นายจิรเดช ขาวพุ่ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวเสาวณี กิมเถียว

้ ้

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัทลุง วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๓
นายวุฒิชัย ทองใส

๑๓/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วัดบ้านสวน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๔
นายธนวิทย์ นุ่นร่ม

๒๔/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วัดบ้านสวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๑ / ๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาวเบญจวรรณ ขวัญนา

๒๙/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วัดบ้านสวน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาวสุธินี สังข์เมียน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วัดบ้านสวน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวกัลยารัตน์ สังข์แก้ว

๑๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วัดบ้านสวน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวทิพวรรณ คงบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วัดบ้านสวน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๒๙
นางสาวกัณฐิกา สำราญฤทธิ

์

๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วัดบ้านสวน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายชัยวุฒิ บุญชูวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

วัดวิหารเบิก  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๑
นางพัชรินทร์ ขวัญแก้ว

๑๘/๑/๒๔๘๘
วัดถำสุมะโน วัดถำสุมะโน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๒
นางสาวพัชราภรณ์ ล้อมคง ๔/๒/๒๕๐๕ วัดถำสุมะโน วัดถำสุมะโน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายภูริพัชร สุขแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ สังข์ทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายภูมินทร์ นาคฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงปยาพัชร จีนนุกูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ นุ่มนวล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงวรรณรดา บุญมณี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงวีรภัทรา พัฒน์ช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายณัฐชนน ศรีเพชรทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายศิวกร ทองด้วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายเขตต์ฐภูมิ ศรีสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายคณาธิป เม่งช่วย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์ รุ่งอรุณสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายณัฐพล บุญวิสูตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงกัลยกร คงประสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงศุภิสรา รองเลือน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงพัทชล ปานแจ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงศตพร หลีวิจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา จินดาพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงพิชชาอร อ่อนแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงรวิสรา นุ้ยเล็ก

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายธนาธิป บัวแดง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอรณิชชา พูนถนัด

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายพลาธิป มิตรสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ดำใส

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงบุณฑริกา หนูไข่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงปวริศา แสงเอียด

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงณัชนก ทองหนูนุ้ย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๒ / ๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงกัณฐิกา รอดสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ กลินสวัสดิ

่ ์

๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงเพชรมณี พุ่มยงค์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงธิณัชชา หนูแจ้ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงญาณิศา แสงหนู

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายชัยวัฒน์ มุสิกสุวรรณ

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงจิรัชยา นวนแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงตันหยง จันทร์ขาว

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงพุฒินาถ จันทร์ด้วง

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

สอนง่าย
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงอริสศา หนูเรือง

๑๒ / ๖ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงกุลธิดา เหมือนกลับ

๑๗ / ๘ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงอันดา แสงทอง

๒๒ / ๑๐ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงกัญญภัส สุดแกล้ว

๑๐ / ๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวธัญชนก เดชพันธ์

๖ / ๒ / ๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๕
นางกวินญรัตน์ สุวรรณสุนทร

๑๖ / ๙ / ๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวศุทธาอร ยกฉวี

๒๘ / ๗ /  ๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๗
นางจิรพรรณ ทองมาก

๑๒ / ๓ /  ๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๘
นางพนิตา เนียมสวัสดิ

์

๕ / ๗ /  ๒๕๒๙

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๗๙
นางพรพิศ น้อยมุสิก

๔ / ๗ /๒๕๑๘
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม วัดคูหาสวรรค์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายนราวิชญ์ ไกรเทพ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ วัดธาราสถิตย์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงธรรมรักษ์ ธรรมเพชร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ วัดธาราสถิตย์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร จีนเดิม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ วัดธาราสถิตย์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงกฤชญา หมวดอินทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ วัดธาราสถิตย์  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงกิตติยา ชนะสัตย์

๑๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดอัมพวนาราม  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงทนัทชา สุขทอง

๑๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดอัมพวนาราม  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงธารดา อะมะมูล

๑๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดอัมพวนาราม  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เนียมพุ่ม

๒๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดอัมพวนาราม  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงปาริชาต คำทอง

๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดอัมพวนาราม  

พท ๕๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอรุษา รักขาว ๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดอัมพวนาราม  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงอภิชา ณ พัทลุง

๒๙/๕๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

วัดอัมพวนาราม  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๑
นายประชารัฐ สิงหาพล

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปญญาวุธ วัดควนแพรกหา  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวทิพวรรณ สัตบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปญญาวุธ วัดควนแพรกหา  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวณัฐธิศา มากแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปญญาวุธ วัดควนแพรกหา  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวธิดารัตน์ นากน้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปญญาวุธ วัดควนแพรกหา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๓ / ๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงวรรณวิภา หนูชิต ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนควนขนุน วัดโคกโดน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุจิตรากรณ์ จันทิกาแก้ว

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนควนขนุน วัดโคกโดน  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๗
นายสหรัฐ ชูแสง ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา วัดดอนศาลา  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวบุปผา เนียมเกต ๑/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา วัดดอนศาลา  

พท ๕๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวปทมา ไชยงาม

๓๐/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา วัดดอนศาลา  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา ชูมี

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา วัดดอนศาลา  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวทิพวรรณ วรรณะ

๑๑/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา วัดดอนศาลา  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๒
นายวีรวัฒน์ นิมแก้ว

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนางตุง วัดประดู่หอม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวสุกัญญารัตน์ ถินแก้ว

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนางตุง วัดประดู่หอม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวฉันท์สินี ไหมทิม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง วัดประดู่หอม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวดรุณี ขาวผ่อง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนางตุง วัดประดู่หอม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาววรกานต์ ทองนวล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนางตุง วัดประดู่หอม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๗
นายปยวุธ ใจดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๘
นายทิวานนท์ จันทร์สุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงพัทฌา ไชยภักดี

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาวณัฐริกา เพชรสุวรรณ ๒/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๑
นางสาวนภาพร บุญสนิท ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาวทิตยา รอดเปย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๓
นางสาวนิศารัตน์ อ่อนคง ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวชนิสรา จันทร์ทอง

๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๕
นางสาวณัฐธยา หนูราช

๒๔/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๖
นางสาวศิรารัตน์ หลินมา

๑๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๗
นางสาวพรทิพย์ เกิดมี

๒๖/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๘
นางสาวคชาภร ดำหนูอินทร์

๑๒/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๑๙
นางสาวพัชราภรณ์ คงปาน

๒๑/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาวเสาวลักษณ์ มากแสง ๗/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๑
นางสาวภัทราภรณ์ คงพ่วง

๑๓/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๒
นางสาวอัจฉรา ด้วงสุข ๗/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๓
นางสาวกรรณิการ์ ไชยหยู

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๔
นางสาวมลิสา ดวงแก้ว

๑๘/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนควนขนุน วัดพิกุลทอง  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงปริฉัตร มากช่วย

๑๔/๙/๒๕๔๘
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุวรรณวิชัย

วัดสุวรรณวิชัย  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๖
นางสาวพัชรพร ชาวนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองใหญ่ วัดเกาะขันธาวาส  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายธีรวุฒิ จันทร์แก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงปริมล คูณทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงศตพร ดำหนู

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๔ / ๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุวิชาดา จิตตรานนท์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงอธิชา เสาพิบูลย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๒
นางสาวนัตติยาภรณ์ ณ นคร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงเมริสา พรหมสมบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงนาถนภา คำทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นิมนวล

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายอนันตพงศ์ สงสังข์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา ขาวเต็มดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงสุธาพิพย์ ทองบุญยัง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายธนชัย ชืนกลิน

่ ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อทราย วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ช่วยเกิด

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อทราย วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงสุประภาดา เสนอินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อทราย วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เหล่าทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อทราย วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอังคณางค์ คงชิต

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม วัดโดนคลาน  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงสมฤดี ขำแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม วัดถำ  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาววรางคณา ชูแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม วัดถำ  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงสโรชา ฉิมคล้าย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงแพรวา ทองเนียม

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) วัดแตระ  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายณัฐยศ เรืองดำ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงอัญญาณี ราชอุไร

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงปวีณา ยุติธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงศุภัชญา สุวรรณโณ

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายกิตติวัฒน์ นวลเกลียง

้

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายลัทธพล บุตรสว่าง

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายสุเมธี ทองทิพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

เทพจันทร์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายนิธิกร ฤทธิโต

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากพล วัดนาปะขอ  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สงเอียด

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากพล วัดนาปะขอ  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ทองด้วง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากพล วัดนาปะขอ  

พท ๕๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาวปยนุช นิสาสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงใบเงิน เกิดณรงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ มุสิกรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงอรไท ก้งเส้ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจตุรพร เนียมหะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงวริษฐา อินทรนาค

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๕ / ๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงสมปราถนา ต่างเนตรหนู

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงอภิราวดี แก้วชูทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงญาณิศา พานิชกุล

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงนิฎารัตน์ วุ่นฝาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงโยษิตา สิทธิศักดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ เรือนเงิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงกนกภรณ์ ช่วยศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงกิจติยา หวานเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงดวงใจ หรือชู

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงปนัสยา รักนุ้ย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงศศิธร ดิษสุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๖
นางสาวณัฐชา สุขสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวธิตวรรณ สุวรรณวงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวแก้วกาญจน์ สุขพรหม

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงธัญยชนก รสิตานนท์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๐
นางสาววันวิสา ทองขำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๑
นางสาวนภิศา แสงสีดำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๒
นางสาวพรภัสสร สำอาง

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๓
นางสาวฟอริดา รักชูชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๔
นางสาวหนึงฤทัย

่

เส็นเนียม
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวกาญจนา แก้วรัตนะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๖
นางสาวเจนจิรา พิทักษ์สันติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาวณัฐธิดา ณะพิบูลย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๘
นางสาวอรณัญฐ์ สุวรรณกาศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๘๙
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๐
นายสุเมธา ดำเอียด

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวศรุตา ปกศรีสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๒
นายสฤษฎ์พงษ์ ศิริสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๓
นายจิรทีปต์ กาศสกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๔
นางสาวปาริชาต แก้วสองเมือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๕
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พูล

๑๔/๒/๒๕๑๙
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงวริศรา ยิมประเสริฐ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงสุทธิดา เอียดปู

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงซายน์ ศิริรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงอรนันท์ กลำมาศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๖ / ๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงรัญชิดา สุดกิจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อนุโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงพิศมัย ไชยคีรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุนิศา ศรีทองใหม่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสินีกานต์ วงศราวิทย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงปณฑิตา คงทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงกานต์ชนก แดงช่วง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์ จันทรสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว วัดรัตนวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ศุภเสถียร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวราราม วัดสังฆวราราม  

พท ๕๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ชูศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสวรส วงศ์จินดา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๑
นางสาวกัลยาณี ด้วงแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๒
นางสาวชนิตา คงปลอด

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๓
นางสาวภัทรภรณ์ ก่อเกิด

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาววิไลวรรณ มากสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาวศิริพร พรหมศิลา

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาวนริศรา ทองสุกแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๗
นางสาวนรีกานต์ ศรียา

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ วัดควนพระ  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายอนุวัตร คงมีทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงธันยพร ษรภักดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ขลุกเอียด

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สมสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงเรสิณี สังข์วิชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุมขวัญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงอิสริญา อิสสระ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยประสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกุลณัฐ อนุกูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๗
นางสาวกมลมาศ กลินนุ่น

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๘
นางสาวดวงกมล แก้วจันทร์ทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๒๙
นางสาวตรีชฎา ชิงชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาวธมลวรรณ เศรษฐรักษา

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวนรารัตน์ ปติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๒
นางสาวนัฐฐชนก รัตนรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๓
นางสาวปุณยาพร ทองดำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๔
นางสาวมัลลิกา ฤทธิเดช

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๗ / ๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๕
นางสาวสุดารัตน์ เดชเครือ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๖
นางสาวอริสรา สุขแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๗
นางสาวอารยา หนูสังข์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๘
นางสาวณีรนุช แก้วมงคล

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๓๙
นางสาวดุษฎี

สิงห์ตะสุวรรณโณ ๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๐
นางสาวธนัญญา เจ้ยแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๑
นางสาวพิมล เฉลิมสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาวภาษิตา นภิบาล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๓
นางสาวศศิพร ธรรมรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๔
นางสาวสุพัตรา นาคอนันต์

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๕
นางสาวอชิรยา ทองฉิม

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๖
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเมืองแมน

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร วัดหัวเตย  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงสิริกาญจน์ จุลโกสัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงธมนวรรณ น้อยแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงวาสินี จันทะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงดลดา ศรีสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๑
นายดนุเดช ทองยิม

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๒
นางสาวชรีกร ยิมแก้ว

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๓
นางสาวนันทิกานต์ ชูพรหม

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๔
นางสาวพชรพร พจนไตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวอดา จันทร์แดง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๖
นางสาวอนัญพร สนิทปจโร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๗
นางสาวธยานี มัวเนียว

่ ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ วัดหารเทา  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๘
นายอภิสิทธิ

์

ช่วยนุกูล

๑๙/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอปาบอน วัดทุ่งนารี  

พท ๕๕๖๐/๐๒๕๙
นายอัครพล อาสาสู้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองธง วัดทุ่งนารี  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๐
นายจิรศักดิ

์

ลายทิพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองธง วัดทุ่งนารี  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๑
นายตะวัน อิตโร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองธง วัดทุ่งนารี  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๒
นางสาวเกตุวดี ขุนทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองธง วัดทุ่งนารี  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๓
นายพยุงศักดิ

์

ไชยเพชร
๒๙/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านเหมืองตะกัว

่

วัดทุ่งนารี  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงนพนัทธ รุยันต์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ชายเกตุ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงมลินี ทองอยู่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๗
นายกนต์ธร ขุนสามัญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๘
นายชัชชัย นิลเสน

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๖๙
นายทัตเทพ ชนะสงคราม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๘ / ๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๐
นายสิทธิโชค ทัสโร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๑
นางสาวกวิสรา ชะนะพาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๒
นางสาวจุฑามาศ จูสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๓
นางสาวธนพร ศูตรแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๔
นางสาวนัทธมน ชนะสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๕
นางสาวพันธกานต์ ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๖
นางสาวแพรเงิน พลนิสัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๗
นางสาวรัตนาวลี หนูคล้าย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๘
นางสาววิไลลักษณ์ ไชยรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวศิริรัตน์ คงแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๐
นางสาวสราวลี วกกุม

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๑
นางสาวสโรชา ซุ้ยขาว

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวสุจินันท์ ดำแม็ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๓
นางสาวปยวรรณ ไชยกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๔
นายอดิเทพ สารบุตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๕
นางสาวเรวดี ศรีชูทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๖
นายดนุเดช อนันตพรรค

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๗
นายสิทธิพล เนียมไหม

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๘
นางสาวชัญญานุช หน่วยแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๘๙
นางสาวโรสรินทร์ สุกใส

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๐
นายชัยวุฒิ ชูจิตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๑
นางสาวสุชาวดี ฉิมปลอด

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๒
นางสาวอัจฉรา มณีโรจน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๓
นางสาวธันยพร แสงเกือหนุน

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๔
นางสาวสกาวเดือน รักเล่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๕
นางสาวศุทธินี แก้วละเอียด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๖
นางสาวรัชนก ชนะสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๗
นางสาวอรริษา ชูแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๘
นางสาวอรวรรณ ฉายมณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๒๙๙
นางสาวปยวรรณ จันทร์ปล้อง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๐
นางสาวนันทาศิริ สงขาว

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโหมด วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงเมษา แสงแก้ว

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงรมยกร สุภาวไตร

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงพิยะดา ไกรวัลย์

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงวริศรา แซ่ลี

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพัทลุง  ๙ / ๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงอิงนิชา ทองคำ

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายสุรพัศ ขุนจันทร์

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงใหม่นพภา หนูปาน ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองกัญญา ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงปชยพัชร นาดำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงญาณิศา พรหมเพชร

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพิรามน โรจนรัตน์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนประชาบำรุง วัดตะโหมด  

พท ๕๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายอามรพันธ์ พันธ์แก้ว ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหัวหมอน วัดหัวหมอน  

พท ๕๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงนรีกานต์ รามณรงค์

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหัวหมอน วัดหัวหมอน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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