
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๒๖,๒๔๒ คน ขาดสอบ ๖,๕๐๓ คน คงสอบ ๑๙,๗๓๙ คน สอบได้ ๙,๘๘๖ คน สอบตก ๙,๘๕๓ คน (๕๐.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกัลยากร เฉลิมวงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงทยุติธร บัวกิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ รัตนพงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงบิสมิลลา สิงหาด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกันต์อิชช์ ลิมพรพรรณ

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงอาจารี ภูวรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำสถิตย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงเหมหงส์ สุขขัง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายชุติพนธ์ ฉิมวงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายกันตภณ ทองด้วง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายปญญา ภูมิงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา ขวัญคง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงอัญชิสา บัวลอย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายธัชพล กิมทอง

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายภัทราพร หนูแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายรณกฤต ดาวเรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายศรัณย์ภัทร ย่องยัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายเนติธร โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายรณกร อ่อนสีแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงณฐมน ขำวิลัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงสุภาพร ขวัญชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงปนเพชร ทิพย์มนต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงรินลดา อะฆะนัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงณิชากร ไพบูลย์สมบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ ยืนยง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงนันท์นภัส เทียงธรรม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงบัวชมพู สวัสดิพิบูลย์

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงศุภัทรสิริ ขาวทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงวรณัน สองเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงศกลวรรณ เทพพายุ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงกฤติมา ยานเยือน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงณัฐวดี สงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงณัฐกรา แซ่ด่าน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงกุรุวินท์ บัวทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายกันต์ธีร์ สุธีรานันท์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงกัญรัตน์ เจริญผล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงกชวรรณ เรืองศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงกมลชนก นวลเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงกฤติยา ทองสุก

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายกฤษฎี ด้วงนุ่น

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงกวินธิดา ทองอ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทัสโร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิลพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงกานต์สินี หมัดจะกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายกิตติกร สมานทอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายกิตติพงค์ ธรรมโร

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายกิตติวัฒน์ ทองสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงกีรติกา วงค์สุวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงกุลชา แก้วมาก

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายก้องภพ ดิษฐสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงขวัญศิริ ฆังคะมโณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายคิมหันต์ สุขคล้าย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงจิตติมา ชูแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงจิตลดา มิตรณรงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงจิระนันท์ บุญก่อเกือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงจิราวดี สายมณี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ธีระกำแหง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายชญานนท์ ศรีไชย

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงชญาน์นันท์ มาแผ้ว

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงชฎาพลอย เพ็ชรมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงชนกานต์ พรหมพุ้ย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายชนนน ชุ่มชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายชนินทร เจียมทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายชัยธวัช แก้วสองเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายฐิติพล สุขศรีราช

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงฐิติรักน์ จิตต์จันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายฐิติรักษ์ คำกลอน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายฐิรวัฒน์ พงค์เจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดช่วย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายณชพล สุวรรณมณี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายณภัทร รัตนะเหมมาลย์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงณัชชา กองเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายณัฐกิตต์ อุปชิต

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช อ่อนแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายณัฐนนท์ ศิริรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรเกลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายณัฐวร สุวรรณโณ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายณัฐศรุช สิระวิเชียร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุวรรณโณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงณิชา แซเฮ่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายดลวัฒน์ ศรีชู

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายดาวินท์ ตะลัมเดชะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายทวีวัฒน์ ทิพยศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยละมุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงทิพธัญญา ดำโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายทิวัตถ์ แก้วกิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายธนกร ศรีสุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายธนกฤต นะโค

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายธนกฤต สิทธิมิตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายธนกฤต เวศโกศล

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงธนนันท์ พลเทียง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายธนพงษ์ สัตถาผล

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายธนภัทร แสงอรุณ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๒๘๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายธนรัตธ์ คีรีศรีสกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ ทองรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงธนัญพร ชัยมณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายธนาวุฒิ มุสิกะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงธัญชนก กิตติวัฒนารมย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงธัญชนก หวันเส้ง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงธัญชนก เสียงเล็ก

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญยรัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงธัญญ่า บังหมัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงธัญพิชชา บุญโร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงธัญพิมล บุญโร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายธันวา ทวีศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายธารา หัสดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ทองบัว

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายธีรวัต วัฒนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายธีรวุธ เมฆปลัด

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขสด
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายนพรุจ คงขวัญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายนพวิชญ์ หมัดลิหมีน

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงนลินี คงประดิษฐ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงนันนิดา หวันสาหัส

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายนาคินทร์ กิจชอบ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงนาเดีย โต๊ะกะหรีม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายนิธิวิชญ์ สุขาทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงนิศามณี แสงสีดำ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงนุสรา สุทธิโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงนูรียา บินดุเหล็ม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายบวรศักดิ

์

คะทะวะรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงบุญญาภา จันทวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

สีพูน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายบูรพา แก้วคงสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายปกรณ์ หมัดแล๊ะหมัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงปณิสรา หมืนชล

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายปภังกร สายชนะพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายปรวิชญ์ แก้วมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงประภาศิริ วรรณโร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงประภาสิริ พิษพรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายปราณนต์ ธรรมรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงปริยฉัตร สองไทย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงปริศา อินทนุ้ย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงปรียากร บำรุงวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงปญชรียา สินสถิตพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงปณณพร เทพทวี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงปาริฉัตร โต๊ะทอง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงปาลิตา บัวกิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายปยวัตร์ คังคะโร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายพงศธร บัวนุ่ม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายพงศ์พันธ์ คีรีวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายพงศ์ภัทร มิงสุข

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงพรรทิมา พรหมเพ็ชร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงพริริสา คงเขียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายพลกฤต สุวรรณรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มุกประดับ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายพัลลภ เดชมูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คูนุกิจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แช่มช้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายพีรพล คำทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ปนทองพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายพีรภัทร์ ผุดผ่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายพีรวิชญ์ แพงฮ้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงภัททิยา ขวัญเกลียง

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงภัทรติยา ใจแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงภัทรวรรณ ช่วยสมพงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ดำโรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายภูชิต หุตะโกวิทย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายภูริพัฒน์ เพชรสิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายภูวดล อาวะภาค

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๓ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
โคตะมีย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงมณีวรรณ แก้วคง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงมนทิรา เดชาสุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายมิถุนา กระจ่างศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงยุพาพิน ปลอดทอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายยุโส๊ป หมัดสุเด็น

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงรฑิยา เส็นจิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายรณกร ไชยทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายรพีภัทร ทองมี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายรวิพล จันทวัฒนะ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ คนงานดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงรัตนประภา พุฒทวี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายราชัน ชาตะรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงลออรัตน์ ทองมี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงลีลาวดี จันถก

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายวชิรวิทย์ อภัยรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายวรชัย คำจุ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายวรนาวิน พรมดำ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายวรพล เหล็มเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงวรมน เอียดเดช

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายวรวิทย์ บุญส่ง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายวรวุฒิ สุราตะโก

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงวรัชญา สิงห์ทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ส่อง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงวศิณี ขาวเรือง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายวัชพล สูยะพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายวัชรพงศ์ ทองหนู

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ขามโคง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงวัลยดา พรหมรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายวิชชาคร สุขขี

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงวิชาภา ทะสะระ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายวีรภาพ อนันตกระจาย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายวีรวัฒน์ พรหมณ์เสนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงวีระวรรณ จุ้ยนคร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงศตพร ใจดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงศศิการณ์ โต๊ะเปะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายศักดิณรงค์

์

ธรรมโชติ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายศิรวิทย์ วงอรุณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงศิริกานต์ คุรุประดิษฐ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายศิวัฒน์ ศิริรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงศุกลภัทร หิรัญกูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายศุภกฤต ขุนฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายศุภกฤต หมืนสุท

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายศุภนิมิต เดชาสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงศุภสุตา แก้วหนูนวล

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายสงขลา มณฑาทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายสรณัฐ พรหมสถิตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสรัลพร สงค์ทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายสหรัฐ ทองศรีนุ่น

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงสิตานัน พันธ์บุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายสิทธิโชค ไพบูลย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายสิรภพ ณ สงขลา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงสิราวรรณ บูระเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงสิริมา สังข์นวล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงสุฑาสิณี เซ่งเอียง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุนันญา สังข์แก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุพิชญา แสงประทีป

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายสุรพัศ ทองฤกษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายหัฏฐกร จันทรกรานต์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองมามุณี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายอดิเทพ แก้วประสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงอติกานต์ ขุนนุ้ย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงอธิชา สมประสงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายอธิพงษ์ นันทสาโร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงอภัสรา ด้ามทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงอภิชญา ด้วงสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงอภิตา ชำนาญเวทย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ แย้มเงิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กระจ่างศรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงอมรทิพย์ สุวรรณเรืองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายอรรคเดช บุตรสพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายอรรถกร หน่วยทองจีน

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงอรอุมา ดาเล็ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงอรุณีย์ ไพศาลภูมิ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายอลงกต สิงห์ทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงอังค์วรี เสียงหวาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงอัชฏาพร เจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงอัญญาณี บุญประดิษฐ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงอันธิกา จูดจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงอันนา ปานแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงอาทิตยา ณภากูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงอาทิตา สุชาติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงอารีรัตณ์ จิตรชัย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายอิทธิกร เส้งเจียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ซีซ้าย

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงอุษามณี ขุนมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงเขมจิรา แก้วขาว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงเขมนภา คงประดิษฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงเขมสิริ สุวรรณนัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายเนติธร อ่อนแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงเบญจทิพย์ สุวรรณรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงเรณุกา โทมณี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงเรวดี รุมภักดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายกฤษนล บุญพร้อม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สังแสตมป
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายจิรพัฒน์ เทียนซ้อน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ขวัญสง่า

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายชนิตพล ศรีสมทรง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายชาญชัย ทัศสามี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายธรรมวิทย์ นุ้ยมาก

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายนนทกร เรืองอร่าม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงนันทัชพร กิติยามาตย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงนาเดีย จินเดหวา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงปุณญิศา เย็นใจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายปุณณวิช ขุนริทธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายพงศ์ศิริ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายพงศ์เทพ สุวรรณโณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายพรพิรุณ สุขศรีนวล

๑๐/๐๓/๒๕๕๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงพรรณิตา พิษพรรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายพิตตินันท์ แก้วมณี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงภานุมาศ ขุนนุ้ย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายมณฑล ทวีศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายมารุต เมฆฉาย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายมิณฑฎา มีบุตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายรุจดนัย เจริญผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายวรศักดิ

์

มีบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงวรัญญา โหรารัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายวิจิตร ลาภวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายวีรภัฎ โอแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายวุฒินันท์ พรหมดวงศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายศรัณย์ภัทร ศิริคุณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายศราวุธ โอระพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงศศิด้า หุ้นเอียด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายศุภชัย มหันตมรรค

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายสราวุธ สมพงศ์ทิพย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายสิทธิพงศ์ คงมี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จินจักแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา หมุดเตล็บ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุนิสา มันธิรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุรัสวดี วงษ์นุ่น

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงสุวรรณดี ก้องเมฆิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายอธิราช กลินแก้ว

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชิณพงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายอลงกรณ์ อินทรชิต

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ พรหมรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงอัสดา แสงกระจาย

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงอาริสา หมัดขุน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายเมธี จิตรชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงกรพินธุ์ ดำโพธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายกฤตภาส มูสิกะสงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงธนนัน บุญรัตน์เพ็ชร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงธัญญาภา เกียวทอง

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายธันวา เครือผือ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงธารทิพย์ นิลรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายธีธัช สมเกือ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ช่วยทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงนราทิพย์ หาดสมาอิด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายปยะ หม่อมมณี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายพลกฤษณ์ เรืองชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายพานุศักดิ

์

ละมุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ต่วนสกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ พรหมจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงมนชยา สุวรรณมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา คงแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงกรกนก แปนเงิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายกฤษณะ สดุดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงกอแก้ว ชูเงิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงกิตติมา สุขสุทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายคชศักดิ

์

เพ็ชรสมบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงจริยาวดี พันธรักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายจิรัฏฐกร ขันทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงชฎานิล อรุณวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงณภัทร แย้มยิม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงณัฐริกา ผลเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายณัฐวัทร แซ่เฮ่า

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายตุลา อินทสโร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายทศพร ดารายนตร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงทัศนี มีเสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์คำจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายธวัชชัย ทองสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงธารนลิน เพชรศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงธาริณี เสาหัส

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายธีธัช ทองมาก

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วกาญจน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงนภัสสร ช่วยยก

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายนรินทร เจียะจิระวิบูลย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายนวนันท์ แก้วมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงบุญฑริกา ปานอำพันธุ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

นิลปกษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงปนัสยา ชูปาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายปวิตร จิตต์พันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายปยทัศน์ ขจีจิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงปยธิดา พร้อมมูล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงปยธิดา แซ่ลิม

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายปยวัช แสนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มากเหลือ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงพิชญาภัค มหารงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายภัทรชนน ใจแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายภานุพงษ์ รัตนกูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนกูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายภูชงค์ คงเขียว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายภูธเนศ ปราบชม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงมณีญา สาบวช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงมัณฑนา เหมรัญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงมุฐิตา ไชยชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงมุฑิตา หมวกขาว

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงรัญชิตา อินทวิเชียร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงศิรภัสร แย้มเยือน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

นิลโมทย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุภาพร ทัศนะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงสุริวิภา แสงจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เทพนิล

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงอรไพลิน โสภิญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงอัจจิมา แก้วล้วน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงอัญชิสา แดงสกิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายอามีน แก้วเซ่า

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงอารดา นุ้ยสมาด

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงเกวลิน สังแสตมป

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงเกษรินทร์ คงรอด

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงโศภิษฐา แก้วมณีย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงกรณิศ ศรีสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๔ เด็กหญิงกรีตาร์ กุมารี
ยาดาฟ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงกวินนา ธรรมธินโน

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายจิรัฐิติกาล โมสิกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ธงชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายธรรมโชค สายชนะพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายธีรภัทธ์ ไชยทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายปฏิภาณ ปะติสุวรรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงปภาวดี ศรีสุวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายพลภัทร เอียดประดิษฐ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายพิชญพงศ์ จันทร์คง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายภานุพันธ์ อ้วนศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ภูมิกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงรุจิรา ชุมภูประวิโร

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงลลิตา จันทร์สว่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายวิชยุตม์ บุญศาสตร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงวิลาสินี ยังแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายวิษณุ ใส่หลิม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายศิวนนท์ แมงทับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายศุภกร พละพล

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงสุทัดตา สุยบุดดา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุปวีณ์ จาดเปรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายอดิเทพ เพ็ชรสัจจะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายอนุวัฒน์ นนทรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงอลิษา หนอจิ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายอานนท์ หน่อแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงเกศมณี บูลย์พิชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงเกศแก้ว ผดุงอรรถ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายเทพกร นุ่มน่วม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงเนตรดาว ทองรักจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นนทรา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๔
นางสาวณัฎฐา ยีแปน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายณัฐกานต์ เพ็ญแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายตริณ ธรรมวิเศษศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงทนตวรรณ พัฒนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายทวีวิทย์ ทวีวินทสรรค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงธินัฐฎา จีบเจือ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายธีรภัทร อุปกรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๑
นายบริพัทธ์ ปานอำพันธุ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายปริวรรต ศรีไชย

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายพีระพัฒน์ รักร่วม

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงมัยซาราห์ จินเดหวา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงยุวดี กำเหนิดผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วมณี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงอริสา ใจเฉือย

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงอาดา แสงกระจาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๑๙
นางสาวเกศแก้ว สุตะกูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เมืองแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๑
นางสาวชนิตา ไหมเสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๒
นายนภเดช แก้วสัตยา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๓
นายนันทกร แก้วประดิษฐ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๔
นายนิภัทร์ พลฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๕
นายปฏิภาณ ภูมิงาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๖
นายพงศ์เทพ รัตนกาญจน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๗
นายภูริดล พรหมสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๘
นางสาวรักษิณา สืบศิลป

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๒๙
นางสาวรัชดาพร บูรณธร

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาวสุกัญญา สมาแอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๑
นางสาวอสมา พรมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๒
นางสาวแสงระวี ชูเงิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๓
นายกิตติศักดิ

์

สังข์น้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๔
นางสาวศศิประภา บุญส่ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๕
นายวิรัตน์ พรหมสมบัติ

๒๗/๗/๒๕๑๖
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๖
นายธนาบดี เพชรจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๗
ว่าทีร้อยตรีเรวดี

่

สุวรรณชาตรี
๒๒/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายกณีศพงศ์ แซ่แหย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงกนกอร สินมาก

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายกมลฉัตร อินต๊ะปะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองจันทร์แก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงกรชยา อินต๊ะชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายกฤตเมธ พันธุรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายกฤษฎา หลีกันชะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายกวิน แก้วดำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายกองกิจ ยีซ้าย

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสุนทร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายกันต์พงษ์ เทพทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงกันต์ฤทัย พันธุรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกัมปนาท สันหนู

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงกัลยกร สังข์สุวรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงกัลยกร เพ็งแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายกานต์ ทองเพ่ง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงกุลยา สุนทรสะดวก

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายคฑาวุฒิ นิลตีบ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายคณิน สังข์สุวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายจตุรงค์ แปนชาตรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงจรัสรวี มัคคะโน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงจอมขวัญ จันทฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สูหมัด

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงจีรนันท์ บินรัตแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงจีรพรรณ ด้วงปาน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฤทธิบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อมรลักษณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อะตะราใจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงฉัตรวิภา ไชยวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงชนนิกานต์ จินตนุกูล

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงชนรดา มุณีรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายชนาธิป จันทร์เพ็ญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงชนานันท์ ศรีสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงชนิกา ชัยแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงชมลมาศ สุดจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงชลดา เจ๊ะสว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงชลิดา ปานเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายชิโนรส ปานชุม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายชุติกร รองพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงณัฏฐากร คุณอักษร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา มูสิกะพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีขวัญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔ / ๒๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงธมลวรรณ สิงห์พรหม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายธารสมบัติ คงพันวัตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงธาราวดี จันทรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชูนวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายนพนันทน์ เพชรสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายนรภัทร วิสะมิตนันท์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงนรารัต ชำนาญเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงนริศรา สายสลำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงนลินนาถ สุคันธ์กาญจน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงนวิภา แก่นทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายนันทภพ หนูแปน

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงนัยดา วงค์วรณ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงนาตยา อุนตรีจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายนารา ปานทุ่ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงนิศาชล คงจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงบงกชมาศ หนูน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงบัญฑิตา เพ็ชรพญา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงบัณฑิตา งอดสุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงบิสมิลลาห์ แก้วสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงบุญปาลิตา วงศรีแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงบุษกร รัตนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงบุษยมาศ เมืองศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายปฏิพล บัวขวัญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงปฐมวรรณ วงค์วาล

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปริยา ค้าขึน

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปริยาภรณ์ คงสุจริต

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ขุนราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายปวีร์ ก้องศักดิศรี

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายปยวัฒน์ รอดเซ็น

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายปุณยวีร์ พร้อมมูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงปุณยวีร์ ห้องโสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงพรนภา ศรีทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงพฤกษา พรหมนะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายพสิษฐ์ ยอดแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายพหล เกือสกูล

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกือชู

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เพชรคงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงพิชชาพร ตราสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๑๙
นายพิชญา พราหมณ์ชูเอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บิลหมัด

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงพิมพ์นภัส สังฆโต

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มากพงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงพิมมาดา กิมเกิด

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิยดา จันทะบุรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายพิศิษฏ์ฐานน ณ  พัทลุง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงภคพร บัวงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายภรัณยู นวลศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายภราดร ทองแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงภัณฑิรา ชูนวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายภัทรธร ดุกสุขแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายภัทรพล นนทพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายภัทรพล เพชรชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงภัทรวดี ชูแสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายภานรินทร์ ศิลปมณี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายภานุ จันทสระ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ หมุดแหล๊ะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงภิญญมาศ บุญยะรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงภีรวรรณ อาวะภาค

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงมนจิรา แสงมณี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายมลชณัฏ ขุนธรรมอาจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงมลทกานต์ หนูคง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงมลทิรา หนูแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงมัณฑิรา ขุนจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงมุฑิตา จันทน์ขาว

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงมุธิตา หวันตะหา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวนวล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงรุ่งไพลิน หนูชุม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงฤทัยวรรณ เจริญสิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงลักษิกา บุญราศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงวรณัฏฐ์ ช่วยทุ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายวรวลัญช์ นันทสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายวรวุฒิ นัคราช

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายวันศิริมงคล สุขธร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงวีรยา หมัดเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงศรีจันทรา ล่องเซ่ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงศศิญาพัชร ศิริเสถียร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงศศิธร สุขมี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีทองนวล

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงศุภิสรา ปานทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงศุภิสรา พรรณราย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงสมฤทัย สกุลหนู

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงสิริยา จันทร์อ่อน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุชานันท์ สุกบู

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงอภิชญา ชูเพ็ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงอภิสรา แก้วบริสุทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงอรกัญญา บุตรราษฎร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงอรรัมภา วิทยานุเคราะห์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงอลิชา แสนอินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงอัจฉรา แสงประดับ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูเอียด

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงอาธิติยา หิรัญสาลี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ขาวผ่อง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายเดโชชัย ทองสีดำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายเทวัญ คงสุวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงเนตรดาว มณีนพ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ เหล็บโต๊ะเหม๊าะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงเพชรชมพู ไชยสอน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หมืนภักดี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายแจ๊ค รัดด์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายไพสิฐ เศวตตานุสรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงไอซ์รดา มีอุ้ย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงกฤติยา บัวฝาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณจินดา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายกิตติธัช ขวัญทองยิม

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ บูรณะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงคณิศร จันดำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายคณิศร เนาวสัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายจักรภัทร จันมณี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายจิรัฏฐ์ สวัสดิรักษา

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงชฎาภา สวัสดิรักษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงชลธิดา สาหนี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายชัชพิมุข พุทธบัว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายฌานิทธิ

์

กุลดำรงวิวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายฑีฆรัส คงแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายณัชพล ปนแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ดำดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายณัฐภพ จันทรักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายธนภัทร เพชรรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงนูรอัยนี และสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงปยฉัตร ไชยบุญแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงพรนัชชา สายชนะพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงพรรณวษา ศรีสุวรรโณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายพลนภัส พนิตกมล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงพิชชาพร เซ่งบุญเล่ง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายภูมิเพชร แก้วพูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงมาธาวีร์ ชุมมิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงวสิตา แก้วจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายวิชนัย หนูแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายวิชยุตม์ สายช่วย

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๐
นางสาววิภาวดี ทองดำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงวิรวรรณ์ พวงสอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงวิรากร สุวรรณโสภิต

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงศุภมาส สินคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงสมฤทัย มณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ เรืองอิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๖
นายสุวิจักษณ์ เวชประสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงอดิศา เพชรแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรนรินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีรักษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ ไชยศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงณหทัย เพชรสละ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายณัฐกฤต ปนแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายทีฆะทัศน์ เกษสระ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ สุวรรณเรืองศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ขำอ้วม

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงพรรพัสสา จินดาสุวรรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงพิชญธิดา ทองทิพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงพิรนุช แซ่ตัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงวิลาสินี แก้วมณี

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ฉัตรมณี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายอนุพงศ์ มณฑาโชติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงฮานีซา โสดาหวัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงโซเฟย ดือเระ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๔
นางสาวกนกวรรณ สุขเล็ก

๒๐/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๕
นายกรกฎ บุลวรรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๖
นางสาวกวิสรา ไทรทองคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๗
นายกษิดิส เตะวรรณโต

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๘
นางสาวกานต์พิชชา ปลกะพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๓๙
นางสาวคณิตา วิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๐
นายคมศร เกิดพุ่ม

๑๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๑
นางสาวคุณัญญา วิจิตรเวชการ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๒
นางสาวจริยาภรณ์ ไชยวิรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๓
นายจักรพงศ์ นุ้ยแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๔
นายจักรพงษ์ สุขช่วย

๐๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงจารวี พันธุ์ทวี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงจินตพร

พุทธิกฤตยากานต์ ๒๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๗
นายจิราวัชร สังข์ไล่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๘
นางสาวจุฑามาศ รัตนกาล

๐๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๔๙
นางสาวชนนิกานต์ ชุมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๐
นางสาวชนากาญน์ คงแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๑
นางสาวชนากานต์ ชูปาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๒
นางสาวชนิกานต์ สวัสดิยานนท์

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๓
นางสาวชลธิชา สิงห์พรหม

๐๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายชวพล ทองส่งโสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๕
นางสาวชาลิสา สุภัทร์วัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๖
นางสาวชาลิสา แสงมะนี

๒๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๗
นางสาวชุติกาญจน์ วุ่นดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๘
นางสาวชุติมา บุญวรโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๕๙
นางสาวญาณิศา หนูทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๐
นางสาวฐิติพร จันทวีระ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๑
นางสาวณมน ศุภจันทะทัง

๑๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๒
นางสาวณัฏฐณิชา ราชเรือง

๐๒/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๓
นางสาวณัฐวดี กิจฉาโณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๔
นางสาวณัฐวดี อิกะศิริ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๕
นายดนุภูมิ นวลละออง

๑๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๖
นางสาวดาราวัลย์ หมัดอาหลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๗
นายทศวรรษ ยิมย่อง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงธนพร จิตรเกลียง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๖๙
นายธนวัฒน์ ไชยจรูญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๐
นางสาวธมนวรรณ ทูลเชือ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๑
นายธราธิป ประทีป

๐๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๒
นายธัชพล เพชร์ชู

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๓
นางสาวธัญพิชชา แสงแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงธัญยพร ทองเพชร

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๕
นางสาวธัญลักษณ์ หนูเกือ

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๖
นางสาวธันยพร ลิปกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๗
นายนันทวัฒน์ ลีธนพาณิชย์

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๘
นางสาวนันทวัน แซ่ว่อง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงบุษยมาส ดิษฐ์สระ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงปทุมวรรณ เล่าเทียนไชย

๒๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๑
นางสาวปพิชญา หอมตีบ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๒
นางสาวปรวดี ศรีทองคง

๐๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๓
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วประดับรัฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๔
นายปรเมษฐ์ นวลประสงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๕
นางสาวปวรา สมบูรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๖
นางสาวปฎฐมา สุวรรณโณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๗
นางสาวปุณยวีร์ ขิมมากทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายพงศธร ขาวแท้

๑๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงพรรณลดา คงสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงพรไพลิน ภูมิสถิตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๑
นางสาวพัชรภา ตระกูลมณี

๑๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๒
นางสาวพัชราวรรณ ยังรอด

๐๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายพัฒนมงคล รอดตัวดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๔
นางสาวพันพัสสา ชัยหาญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๕
นางสาวพิชญานันท์ พุทธบัว

๐๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๖
นางสาวพิชามญชุ์ จันบัว

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๗
นางสาวพิชามญชุ์ มีชัยชนะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๘
นางสาวพิมณภา คงเขียว

๐๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๖๙๙
นางสาวพิมพ์มาดา สินฉิม

๐๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๐
นายพิสิษฐ์ บุญศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๑
นางสาวภณิดา พรหมบ้านสังข์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวภัทธรียา รักษาวงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๓
นางสาวภัทรดา แก้วขวัญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๔
นายภูมิพัทธ์ บำรุงกรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๕
นายภูมิภัท แก้วพูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงมาลีซ่าส์ เสมสา

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๗
นางสาวยุดารัตน์ แก้วทะโร

๑๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๘
นางสาวยุพาพร มาลีแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงลลิตา จงรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๐
นางสาวละอองดาว แก้วมรกต

๓๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงวริศรา หารเทา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๒
นางสาววริสฬา น้าวประจุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงวิชญาพร ชุมแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๔
นางสาววิปศยา สังข์แก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๕
นางสาววิศรุตา ทองคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๖
นายศตวรรษ จันทรมณี

๑๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๗
นางสาวศรวณีย์ วัฒนพันธุ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงศศิธร ศิริพันธุ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๑๙
นางสาวศิรภัสศร วงค์งาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๐
นางสาวศิริมา แก้วโชติรุ่ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๑
นางสาวศิริรักษ์ บุญฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๒
นางสาวศิริวดี สิทธิศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๓
นางสาวศิริวรรณ วงศ์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๔
นางสาวศิโรรัตน์ ชุมทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงศุภิสรา ร่างถินแก้ว

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๖
นางสาวสนธยา เพ็ชรรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงสรัลรัตน์ หมืนเทพ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงสสิณัฏฐ์ พันธู์อุบล

๐๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๒๙
นางสาวสายสมร รัตน์ทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๐
นายสิทธิกร เสียงดัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๑
นายสิทธิพงศ์ ทองด้วง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๒
นางสาวสิรามล สุขธร

๐๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๓
นางสาวสุชาดา เพ็ชรเปนขวัญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๔
นางสาวสุมาลี แก้วเกลียง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๕
นายสุรศักดิ

์

คำสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุวัจนีย์ เพชรกลับ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๗
นางสาวอนงค์นาฎ ชนะรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๘
นางสาวอภิชญา ชูช่วย

๐๕/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๓๙
นายอภิรัชต์ เพ็งแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๐
นางสาวอรปรียา ราชหงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๑
นางสาวอวัสดา แก้วนวล

๑๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๒
นางสาวอังคณา อัญชนะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๓
นางสาวอัจฉรา จันทศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๔
นายอัฐวุฒิ นิเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๕
นางสาวอาภาศิริ สุวรรณโณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๖
นางสาวอินทนน โพธิถึง

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๗
นายเกริกเกียรติ พร้อมมูล

๑๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๘
นางสาวเกศสุดา แก้วมุณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๔๙
นายเจตนิพัทธ์ ชนะพาล

๑๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๐
นายเฉลิมชัย จันทร์งาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๑
นางสาวเพชรดา โอมประพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๒
นางสาวเพชรไพลิน เมืองแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๓
นางสาวเพ็ญศิริ ชูมาลัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๔
นางสาวเอมสิณี อิทธิอริยวิกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๕
นางสาวแธมมารีน ขวัญทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ มุณีรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๗
นางสาวปรีดาวดี มุสิกะพันธุ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๘
นางสาวภัทรสุดา เทพแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๕๙
นางสาวสุดารัตน์ เมืองหนู

๑๖/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๐
นางสาวอารียา พุทธะระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

คำสุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงณ รฎา ถาวโรจน์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายณัชพล ช่วยอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงณัฐชนัน พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ พระธาตุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงณัฐวรา อินทร์ใหม่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงธันยพร งามแม้น

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงภคมน มหารงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงวิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงศิลปอักษร สุริยะพิชิตกุล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงสุชญา สิงหนาจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงอันนิษา โรยานี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงอันน์อากร จริยานุรักษ์กุล

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงเกวลิน สาลิกา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงโชติญา ช่างสาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงกมลชนก พรหมเดชะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงกมลลดา นามเสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงกฤตขวัญ จันทวรรณโณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายกฤตบุญ บุญแอ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ศรีสันติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายกันตพัฒน์ ประชุมจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงกานดิศา มานีมาน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงกานตภัทร พูลสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายกานต์ธีรา ปยะรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ รอดแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายกิตติวพล นุ่นทองหยู

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายกิติณัจว์ อินทร์จันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงกุลจิรา พรหมสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายจักรวุฒิ อาฒยะพันธุ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงจิณตภา แรกจำนงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงจิตาภา สันเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงจิรชยา จันทร์ทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายจิรวัฒน์ เทวพฤกษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงจิรัชญา กู้วรกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายจีรายุทธ ศรีสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองจินดา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงจุทาทิพ กิมเหล็ง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงฉัฎธิดา ไมตรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงฉัตรฤดี ศักดิพรม

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงชญานิศ จันทมณี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงชนิดาภา โกศัยกานนท์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงชนิสรา ทองช่วย

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายชยพล อังษานาม

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงชลธิชา ชลเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เหมรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๗ เด็กชายชัยพรหมินทร์
ศิริวัฒน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายชาคริต เรืองเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายชาติสยาม รุ่งเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงชาลิสา ยิมแย้ม

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิติคุณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายชุติภาส วัยวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายญาณชนินทร์ ล่องเซ่ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงฐิติชญา ยิมแย้ม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงฐิติพร จันทรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายณฐนนท์ อร่ามเรือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายณฐพงศ์ หวังจิ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงณภัทรจิรา สนิทมัจโร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา กาญจนแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายณัฐชนน ดาวลอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา คงจรัส

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา นิภากุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ผิวทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา อามิตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายณัฐนันท์ เพ็งเขียว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงณัฐนิชา เมธีไพศาล

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายณัฐภัทร ปตตะโก

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงณัฐวดี ลีภัทรกิจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายณัฐสันต์ เกสโร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงณิชากรณ์ นิลวิสุทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงดากานดา หนูนุ่น

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงดาริณีย์ อนุเปโถ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายดุลยวัต จันทร์คง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงทยิดา นุชทรวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงทักษิณา พลอาชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายธนดล ศิริรักษา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงธนพร สุวรรณโณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงธนภรณ์ หอมจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายธนภัทร เพ็ชรยอด

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายธนภัทร เอียดเหลือ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ ชูแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงธนัญชนก ศิริรักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายธราเทพ จิตกุศล

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงธฤษวรรณ บุญไทย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงธวัลยา จงกลมณี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เสียงอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงธัญชนก เจริญสกุลวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงธัญชนก แซ่หลี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันทร์ช่วย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา วริศเมธีธนนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงธัญพร เดชายนต์บัญชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายธันว์ สว่างศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายธาม แก้วคีรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงธิตวรรณ โผผิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายธิติพัฒน์ สุขขัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงธิวาภรณ์ จันทเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายธีรทัศน์ คงอ่อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายธีรวัสส์ ไชยกิจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายธีรวุฒิ หวังนิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ ลอยแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายนนทภัทร สุวรรณรัศมี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายนพดล ทองนวล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงนภัสศร ธรรมรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงนรกมล นวลละออง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงนฤตยา ปาลิโภชน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ เกตนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองเกิด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงนิชชาณัท เทศน้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงนิชภา บังหมัด

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงนิติพันธุ์ ดับทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงบุษยมาส ตันสกุล

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายปกรณ์ สายคุ้ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงปฐมาวดี พ้นภัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงปพิชญา แก้วแก่นเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงปภาวี โทมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายปรมินทร์ กาเลียง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายประตินันท์ ชูชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายปวริศ ปานุกูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงปญญดา ปติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงปณฑิตา เขมากรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๓ เด็กหญิงปณฑิตาภรณ์
ศรประสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายปณณทัต แกล้วทนงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงปาลวรรณ อินทร์ตรา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงปนมนัส แก้วสุกกระ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายปุณวิชญ์ เชาว์บวร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงฝงฝน สุวรรณฤกษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายพงศภัค ได้รูป

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงพรชนก รัตนมณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชิตพิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงพัชราภา มานะจิตต์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์ ทองช่วย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงพัฒน์นรี

ประภัสสร์ธรากุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงพันธุ์วดี พรหมรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายพัสกร ปานเส้ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงพิชชาภา วิสมิตนันทน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ชญา อินทสโร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา มณีอินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงพิมพ์รพี บุญกาญจน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงภัคจิรา จันทรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา แก้วศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี ชอบสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงภัทรศยา ชอบสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีพันธุ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงภัสรวี หยูจีน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงภิริษา เหลาะเหม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงภูริชญา ทองฉีด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงภูริชญา สอนดอนไพร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงภูริชญา หวัดเพ็ชร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงภูลิตา มีบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงภูสุดา กลยณีย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายภูเบศ ประสานสงฆ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงมนพัทธ์ สิกพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงมนรดา ศรีภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายยศกร อินสุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงยศวดี มูณีรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายรชต

จินตประทีปโกวิท ๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงรังสิมา ดิสระ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงร่มพิชา ปลอดทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายวงศกร ศิริคณินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายวงศ์วรัณ วิชาเกวียน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงวรพิชชา ศิลปวุฒิกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงวรวีร์ แก้วใจจง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายวรเมธ ไกรดิษฐ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายวัชรพงศ์ เสนเพ็ชร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงวารีรัตน์ ช่วยสุรินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงวิตรานันท์ สุกระ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ บุญรังษี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงศรุตา คงอาษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงศศิชา นวลละออง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงศศิวดี เกิดทิพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายศาสตราวุธ นานวัง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงศิริรักษ์ พรหมเพชร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายศิลปสุภา ยมมาก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายศุภกฤต ดิสระพงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายศุภณัฐ วงษ์ใหญ่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายศุภพล เทพกูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สงยัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงศุภิสรา สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงสนิสา หมัดโส๊ะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงสราวลี สังข์ศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงสหฤทัย สุขช่วย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงสายตะวัน วัชรดิลก

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายสิปปกร กุลตัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงสิรยากร จันทฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงสิริมาดา คล้ายคลึง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายสิริเชษฐ์ วรรัชต์จงสิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงสุจิรา แก้วเรือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงสุชญา ปาลรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงสุทัตตา รัตนะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุธิดา เพ็ญสว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายสุธิรักษ์ สุวรรณรัศมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายสุนิธิ ชุมภูประวิโร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงสุวิชญา จินทกำโพทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายอคิราภ์ สุชาติพงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงอชิรญา ชิรงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงอชิรญา ทองอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายอดิเทพ สิริพรหม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายอติกันต์ แซ่โง้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายอธิชล เรืองหิรัญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายอนุชา หอมพานิช

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงอภิญญา พันธ์บุญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงอภิษฎา ใบเด้น

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิณโส
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายอรรถภูมิ เกศโร

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงอริญชยา ชูชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายอริยมรรค์ แก่นกระจ่าง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายอัครวินท์ รัตนวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายอาชวิน หนูเจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายอาณัฐ พะสุโร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงอามีญ่า เชยงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงอินทิรา โชติช่วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายเตชาภณ ไชยละมุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงเนตรนภา จันจะนะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงเบนญา บัวเนียม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายเปยมปน เปยมคุ้ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงเพลงพิณ พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายเมธาวุฒิ อารามรมย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงเมษยา ชัยเวทย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายโสณะ ผาสุขผล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายโสภณวิชญ์ ปานแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายกรวิทย์ บุญศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงกฤตติยา อารามรมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายกิตติภูมิ ชูเกลียง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงกุลสินี สรรพวรพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงคริมา ลรรพรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา จันทรวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายจิรพงศ์ กูลเกือ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ผุดผ่อง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงจิรัชยา พรหมสุทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายจิรันธนิน ปตายัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงชนกภรณ์ หนูรอด

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงชลพร ภัทรอธิคม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายชิโนรส สุขใส

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายชี หวัง ชุง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายญาณพัฒน์ ขุนจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ ฤทธิเดช

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายณชนนท์ พูลแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายณัฐพล นันชนะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายธนกร กล่อมขจิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายธนชินณ์ คงทนตระกูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธนัตถ์ อนุสา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๙ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธราธาร ปะสัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงธันย์ชนก สุขะปานะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายธีรภัทร สังฆโต

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธีร์รัฐ พิมพ์จันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงนงนภัส สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายนราทิป คุมโสระ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายนราวิชญ์ ชัยประดิษฐ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงนรีทิพย์ สุนทรโรจน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงนลพรรณ ทรงเดชะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายปญชวัฏฐ์ เทพแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายพงศพัศ ทองช่วย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายพฤฒ ทองเพ็ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงพัณณิตา วีระวิทย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายพีระณัฐ แสงอรุณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงภัศรา สุขมี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงภาพิมล ศุภวัตรชินพงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงภิรัญญา สังข์วรรณโณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงภูริชญา หนูสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงมนรดา ศรีนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงยลดา พิทักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายยสินทร มองมาไพรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงวรรณพร จันทร์ศรีบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงวรินทร

ศรีมงคลประเสริฐ ๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายวีรภัทร โคตอาสา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงวีรภัทรา ขุนเดช

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายศรัณย์ สังขรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายศิริวัฒน์ พูลเกิด

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงสัตตบงกช ธนนิมิตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายสิรวิชญ์ คงมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายสิรวิชญ์ วิภูวัชรากร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงอชิรญา สังเกตุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงอธิชา วาสนพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงอมลรดา รัตนสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายอรรฆพล พละไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๐ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอังคณา กำเหนิดแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายอันดามัน วงศ์สุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงอาตีน่า การะวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงอินทิรา ดารายนตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงเกสรา ทองดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงเรืองรุจี นภาพงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายโพธิยา โพธิมิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงไปรยา จิรรัตนโสภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงกรกนก ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงกรพินธุ์ พันธ์ยอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายกฤตเมธ พุฒคง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายกษิดิศ วุ่นหนู

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงกัลยกร นิลกาฬ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา สมชือ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงกุลธิดา พงค์สุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงขวัญข้าว คงเอียง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงจันทมณี ปานเขียว

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงชญานิศ อาจวิชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงชนิกานต์ พุ่มเล่ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงชนิศา ทิพย์มณเฑียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายชากร นะตะชูสงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายชานนท์ คณะทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงญาดา ไชยสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงฐานิดา หรนจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงณัชชา อยู่ประเสริฐ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายณัฐกร รัตนกาญจน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายณัฐบรรณ ประกอบชาติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายณัฐพล เฑียรกาญจน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงณัฐวรา จิตภิบาล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ บัวคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงณิชนันทน์ ชูแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายธนพงศ์ ไชยศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายธรรศ โรจนอาชา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายธีรจักร ราชภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายธีรเมธ สายทองแท้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๑ / ๒๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายนธีธาร ไกรแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายนพรุจ รักษาชุม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงนภัสสร ธมามิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงนันท์นภัส มากสอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงนาดา สายจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายนิติภัทร สืบชนะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญเลิศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงนุชนาถ แก้วกะเสรฐ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา แท่นมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงปนัสยา วรรณพฤกษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงปนัสยา เจริญพงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงปพิชญา บุญณโร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ ชูศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายปวริศร์ หนูเจริญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงปณณพร สุขสว่าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงปณพร พรมมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงปาณิสรา ยุทธกิจพานิช

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงปยวรรณ วุ่นซิงซี

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงปยะวรรณ ราชยอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงปุญชรัศมิ

์

สุขสุวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายปุญวัชร ทองนอก

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายพณิช รอดพูล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงพรรณภา โรยตะระ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงพลอยพิไล พรุเพชรแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายพัทธดนย์ รักแดง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงพิชญากร ทองไฝ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงพิชาดา ถีราวุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วมณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงพิมพ์พิลาส พรุเพชรแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงภัครมัย หนูสงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายภัทรพงศ์ คงแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายภูมิรพี ทองส่งโสม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงมุกดา ถีราวุฒิ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายยศภัทร ย่องใย

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงรัตนา สุวรรณรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงวริศรา จันวัฒนะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงวิรดา
ประดับเพชรรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงศริญญา คำมณีย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงศิริกร สังหอ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายศุภณัฐ เรืองดำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ คันธรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสิตานัน จันทร์ฉิน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสิริพรรณ สังวรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงสิรีธร สุวรรณหงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายสุนทรา อินทวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ชูขำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงสุพิชชา แก้วประดับ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงสุภัคชา สมจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุภัสสร ญานสิทธิพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงสุวรา สุวรรณกำเนิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายอติเทพ ล่วนรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงอมลรดา กุลมณี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายอรัญธรรม อนันตพันธุ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงอัจฉริญาพร สังข์ช่วง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายอัสสชิ กาญจนรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงอาทิตญา จันทร์ต้น
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา โปฏกรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายเข็มเพชร จิมจวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายเฉลิมพล ยอดแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงเนตรนพิศ เหล่าประชาวิทย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงเปมิกา ศิริวงศ์วิบูลย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายเมธาวัธน์ ดวงสุวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงเรืองพิลาศ ไชยชนะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายเอกบดินทร์ บุญรังษี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายธราพงษ์ สีชมภู

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายรักติมูล จุลพรหม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงหิรัญญา เกิอก่อพรม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงธัญยมน จันวัฒนะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงริญรดา มณีนิล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๓ / ๒๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงวิภาพัชา อารมาณ?
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงพัทธินันท์ ใจห้าว
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงกชกร มุสิกพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงกรพิชชา หนูเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายกู้เกียรติ

์

ศักดิพรม

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายคศิวงค์ แก้วบุญจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๑
เด็กชายณัฏฐ์สวรรค์ ขวัญหวาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายณัฐชนน แปนทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายติณณ์ รัตนมุณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงตีรณา มาชาตรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงธนกาญจน์ ทัฬหกิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายธนดล จันทร์ขาว
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญเกือ

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายธนโชติ จันทจักษุ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายธฤต ธานะวัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงธันยพร แก้วนพรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายธีระชัย นุ้ยแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายนนทพัทธ์ โชติช่วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงนิกษา สวัสดิกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายปรเมศวร์ ไชยโคตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงปวีณา คำทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายปยพัทธ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายพชร วัฒนศาสตร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายพสิษฐ์ เจียมอุดม
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายพิธิวัฒน์ หนูเพ็ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงภาวินี บรรเทา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ประยูรช่วย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงวาดชีวา สุขเรือน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายวิชชากร เชือมาก

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายวิศรุต สิงห์ทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายศรายุทธ พรหมเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายศุภกฤต จุฬามณี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ เกือก่อบุญ

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายสรอรรจน์ ถินเรืองสิน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงอภิชญา เอียดหนู
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายอรรถกร สุวรรณศิลป

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงอัลวานีย์ เอสเอ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงอารยา ฆ้องกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายอินทัช ยินดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายเขมณัฐ รัตนพงศ์เสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงเมธปยา บรรจงรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงเมษนี มิตรเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายกฤตเมธ ดาวเรือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงซานูซีย์

่

ปานเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายธนภัทร รักษ์สาคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายพสิษฐ์ พุทธนุกูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ณะกะมุสิก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายวรัญวิชญ์ ชาสงวน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายสุทิวัส พรหมจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงอรณิชา พร้อมมูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายอรรถพร แก้วแสงอ่อน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายอัครวิทย์ ทองบุราณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายอัครวินต์ อินทรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายโมกข์ ผอมเส้ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงสุพิชญา จิตภิบาล
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายชิษนุพงศ์ นิลวันจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๑
นางสาวกรรณิการ์ กุลอภิรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๒
นางสาวกฤตภรณ์ จิตภักดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ กล่อมภัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๔
นางสาวกัลยารัตน์ ชูทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา ชาตรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๖
นายชาคริต แอสบิลลี

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๗
นายณัฐพนธ์ พรมสี

๐๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๘
นายทยุต นุชทรวง

๒๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๐๙
นายธนวิชญ์ มองมาไพรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๐
นายปฏิวัติ รอดทองเสน

๒๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๑

นายปรเมธ เจริญวาที
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๒

นายพนุเดช รัติโชติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๓

นายพินิจ ทองคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๔

นางสาวมานิตา เชือช่วยชู

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๕

นายวรายุทธ พูแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๖

นายวรเดช ภูวดิษฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๗

นางสาวสุพัตรา เครือแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๘

นางสาวสุภาวดี เมืองละออง
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๑๙

นางสาวอาทิตยา แซ่หลอ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงเบ็ญจางศ์ ยกทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวเรณู สหสุวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๒

นางสาวสุชานันท์ นิลวิสุทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๓

นายชินวัตร จันทร์มีศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๔

นางสาวธัญวรัตน์ แทนด้วง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๕

นางสาวปทมวรรณ สวัสดิผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๖

นางสาวพนัดดา อุทัยหอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๗

นางสาวพิมพ์ชนก ทองดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๘

นางสาวพิมพ์ชนก เมืองชนะพวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๒๙

นางสาวลภัทรสณา
สุริยะเกียรติดำรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๐
นางสาวลาวัลย์ เพ็งทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๑

นางสาวสุภาวดี บัวแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๒

นางสาวอภิชญา พันธมนัสโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๓

นางสาวสุวดี ทองแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๔

นางสาวธีรภัทรา สุจิตโต ๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๕

นางสาวอมลรดา ทวีทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงธดากรณ์ นิลภูศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๗

นายภัทรวุฒิ มาคล้าย
๑๓/๖/๒๕๔๒ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๘

นายฮิทธิฤทธิ

์

ปานทอง ๓/๓/๒๕๔๐
ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๓๙

นายอรรถพล สุขสมาน
๑๐/๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๐
นายอภิสิทธิ

์

เอียมอักษร

่

๒๕/๖/๒๕๔๐
ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๑

นายวรเมธ ศรีเกือ

้

๑๘/๘/๒๕๔๕ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๒

นายสันติราช ชุชิต ๗/๒/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๓

นายปฏิพล คงรอด
๒๕/๒/๒๕๔๑ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๔

นายปฏิภาณ จันทร์ขาว
๒๐/๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๕

นายณัฐสิทธิ

์

ไกรสิริ
๑๓/๙/๒๕๔๒ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๖

นายสิทธินนท์ รุยันต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๐ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๗

นายวิเศษศิลป เพ็ชราการ ๘/๒/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๘

นายสัญญา ทองเพ็งจันทร์
๙/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๔๙

นายสหรัฐ หนูเมฆ
๒๖/๑๐/๒๕๔๑ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๐
นายเนตรชกร แสงขาว ๑๐/๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๑

นายณัฐพงษ์ เจริญวงศ์
๑๘/๒/๒๕๔๑ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๒

นายวัชรพงศ์ สังข์ทองชัยสิน
๒/๑๒/๒๕๔๑ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๓

นายธันวา แดงขันทอง
๒๐/๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๔

นายอนุชา ทองนอก
๒/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๕

นายสรบวร เครือหนุน
๑๒/๓/๒๕๓๙ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๖

นายอำนวย เจนพนัส
๒๖/๕/๒๕๔๒ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๗

นางสาวสุวิชาดา พลชำนาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๑ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวศิริวรรณ กงทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๐ ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9

วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายซูลกิฟลี งามทรัพย์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายเมธา มหันตมรรค

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายรติวรรธน์ ชะแรราช ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรสัจจะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงกชพร ทวีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายกรวิชญ์ เส้งโสด
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงกรัญญา เทพหล้า
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายกฤตภาส กมโลบล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงกัลญา แสงโพลง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงกานติมา เจียมสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายกานต์ ธีรภาพพงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กานุวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายคัมภีร์รัตน์ บุญเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์หอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงจิดาภา หนูเพชร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงจิดาภา แก้วขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงจิตรลดา ดวงมณี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ดำมาก
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงชมพูนุท รองสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายชยพล พินศิริกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายชยางกูร ไชยวาริน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายชาญณรงค์ นิลปกษ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงชินาณาฐ ดีสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ คงยืน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายชุมพรต บุญศรีสม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๗ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงฐิติวรดา ทาจินา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ นวลศักดิ.

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายณฐกร วุฒิพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ แก้วพิบูลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงณัฏฐนิศ มันคง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงณัฐนรี เรืองศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายณัฐพนธ์ พันธ์มโน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายณัฐพล งาหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ตองอ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายดนุภัทร ชุมประมาณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายดรุษกร ถาวรรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายตรัยเมษ มหาวิเศษศิลป
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายติณณพัฒน์ นะระแสน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายติณณภพ พรหมสิน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายติณห์ แก้วสด
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายทินกร ไชยบัญดิษฐ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงทิพอาภากร นวลนุ่น

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายธกฤต อรรถจินดา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายธนกฤต ทองทวี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายธนดล ศิณโส

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายธนภัทร คณะแนม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายธนมิตร อภิวันท์ภักดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงธนวรรณ มณีรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายธนากร รัตนคุณ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายธนากร สายสะอิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วเปนทอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงธันยมัย พรหมสมบัติ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงธันยา ธานะวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายธาวิน พร้อมมูล
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูหลักด่าน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาหีม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แมงทับ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายธีรภัทร ห้องเม่ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมโร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายธีรเมธ อนุกูล
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายธีร์ธวัช จันทะโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงนรากร โกกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงนริสา เพ็งโอ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายนฤพล ขาวเอียด

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงนวพร นิลภู
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายนวันธร คำสุวรรณโณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายนัทธพงศ์ เทพสุวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ เพิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงนิชาภัทร ทองสร้อย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายนิติรักษ์ เสวนารัก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงบุณยานุช บัวทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายบุรพล จันทรโชติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงปวรวรรณ จันทะศูนย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายปวริศ นพสุวรรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายปวรุตม์ ปนสุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงปานตะวัน ทิพย์ศรีนิมิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายปยสวัสดิ

์

ปานกำเนิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายพงศธร เกสโร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงพชรมน เทพรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายพบธรรม บุญสนอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงพรทิพา จันทร์เทพ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงพรทิพา อิศโร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงพรรณิชญา เก้าเอียน

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงพัชญ์ปณดา ทองอ่อนยศนิธิ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายพันธวัช บัวทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงพิชญภัค พันรังสี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายพิชญากรณ์ ปกษิณศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ จราจร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงพิชานันท์ ชิณนะพงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คชไกร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ พักเกาะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงพิราอร เหมือนยอด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายพีรภัทร แสนรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงพุทธรักษา กาลานุสนธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงภัทรทิชา เนียมพุ่ม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๙ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายภาสกร เรืองเวช
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายภูมินันท์ เพ็ชรรัตน์มุณี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายภูวิศ ถีราวุฒิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายภูอาดี

้

เหมสนิท

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงมนสิชา หม่อมปลัด
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายรฐนนท์ เหมือนวุ่น

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายรัชกร วัฒนวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายรัชกฤช ศรีวะโร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายรามศักดิ

์

มีเลือนลอย

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงรินรดา สุวรรณโณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงลลนา วงษ์นิกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงลิปการ์ ขุนเปนทิพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายวนัสนันท์ รักษ์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายวรพัฒน์ อุปถัมภ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายวรรชนัย แก้วเปนทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายวรศักดิ

์

บินรัตแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายวิชญะ ศรีมันตะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงวิรากานต์ ยีบ๊ะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายวีระพงษ์ ระวัง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงศศิลักษณ์ รัตนวัน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายศิวกร ราชเมืองฝาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายศุภกร มะเดือ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงศุภกานต์ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

ฤทธิโต

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายศุภณัฐ วิบูลย์ศิลป
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงสราสิณี อินทมาส

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายสิรวิชญ์ พุมสุวรรณโน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงสุธีธิดา เปรุนาวิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุนิสา เพ็ชรสังข์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุภกร สังข์ทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงสุภัสสร อินทร์ขาว
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงสุภัสสรา อมรอนุพงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายอนันชัย ฉุ้นประดับ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายอนาวิน จองเดิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายอนาวิล ไพเราะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงอรรัมภา ประวะเสนัง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายอลงกรณ์ ปนละมัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงอลิเซีย พีธ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา ชืนชม

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๔
เด็กหญิงอาทิตย์ตญา ทองอ่อน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงอิงธิรา ศรีราช
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๖
เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว

จงไกรจักร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา สรรพพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หวันเจะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

คงบุญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงโชติกา ศรีรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงไปรยา เสือสว่าง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายกนกพงศ์ ยอดจิตต์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงกนกพร เพ็ชร์ขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายกฤติน ชิณนะพงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายฌานทัศน์ ถีราวุฒิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ ทองศรีนวล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายธนภัทร์ เย็นเอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายนราวิชญ์ คล้ายสีนวล

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายปวเรศ หลำเส้ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายพงศกร

พราหมณ์บัวทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงพรชนก แก้วสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายพันธวัช คงชู
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายศิวกร กองจำป
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๔

นางสิวายุ ไชยทองศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายสุธาเมธ ธรรมทินโณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงอรกมล เพ็ชร์ขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอานนท์ ทองอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงเขมมิกา ไชยเส้ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงเจ้าจอม ทองเกตุ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายแดนชัย พันชนะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงกวินธิดา สุขลิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงชนิตรา มณีวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงฐิฑิตยา ย้อยด้วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๑ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายปราชญ์ วงษ์แก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ชายทุ่ย
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายภูวนัตถ์ อิสระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายภูอิศร จิวานิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงมณิภา ชนะชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายมหัทธน ซึงบางยาง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายยศภัทร์ ยินดีโมทย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงเอมวดี กาญจนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๓

นางพรรณ์ลักษ์ จันทร์ศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๔

นางสาวผุสดี จันทร์ศรีบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๕

นางสาวสุภัสรา จิตรานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายอนวัช คงเกือ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายกวิน สันยีบวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ นพรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายเขตต์ตะวัน ไฝเสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายจักรฤทธิ

์

ปานช่วย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๑

นางสมใจ พุทธวี
๐๑/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายนรินทร มุ่งมาไพรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายรัฐนนท์ รักษ์สาคร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายภูตะวัน ศรีวิไล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายอนุวัตร ภาลีกัณฑ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ปกษิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงอริศรา บินละเต๊ะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ อิงคะกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงขวัญชนก พุทธระ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงนรินทิพย์ แซ่จู
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ คงหนู
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงพัชรภา ไพโรจน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงกรชนก สุริพงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงผกาทิพย์ เยาว์แสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงปทุมวดี จิตรวิมาศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงวิรดา คำวอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๘
เด็กหญิงธิดาทิตชากร

อุดหนุน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกานต์ธีรา มุสิกวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๒ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงรุ่งติกานต์ วรพรรดิศาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงเปรมกมล บุญรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงภัคจิรา จิตรวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงวณิษา วรรณุรักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงปภาวี คงไข่
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงจิราภา ลันสุชีพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงทิพยดา ยิมย่อง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เหมทานนท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายกรวิชญ์ พังไกล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงพิราวรรณ หนูทองแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายภาณุภัทร ทบผา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายธีรเดช กาฬษร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ วงค์นิกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายพีรดนย์ เสน่ห์ภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายออมสิน สินธุรหัท
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ บุญยะริส
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายเสกสรร คำมณี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ มณีกรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงสายทิพย์ สุวรรณปราการ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงธารทิพย์ ธรรมรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงปนแก้ว แสงสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงญาโณทัย เพ็งแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ กาลสงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงเพียงขวัญ ปนน่วม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงเมสสิยาห์ หิรัญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงพฤกษา ขาวทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายคฑาวุฒิ ชอบระเบียบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณชาตรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายธรรมภณ ยอดหนู
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายบวรศักดิ

์

แตงอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายสรยุทธ ช่วยราชการ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงนำหนึง

่

หนูเสริม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ พุธทวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงวรรณรดา บุญรัตน์เพ็ชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงรุจิรัตน์ เมฆทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๓ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงชลลดา หนูทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงสุรารักษ์ ช่วยเพนิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายคฑาวัฒน์ ชนะพาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายอนาวิล สุภาวไตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายดนุพร บริรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายนนทพัทธ์ แซ่ลิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายศิวกร หมันหา

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายจิรยุทธ ด้ามทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายกฤษดา เพ็ชรมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายคมกฤษณ์ คงมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายวชรสธร ทองสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงสาวิตรี หัสนะชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงอาลีนา จันทโฆษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงเสาวรส เจริญยิง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายก้องภพ เหมทานนท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายธนกฤต สังข์วิเชียร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายธเนศ ช่วยจวน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายธนภัทร อ้นเมฆ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงกานดา ศิริสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี เกือนุ้ย

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หนูทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงวรรณษา ใจคง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงฐานิสา ราชจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงภรัณยา หวังนุรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุวณิต จารุสุวรรณวัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงณัชชา ทองอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายอาซัน โต๊ะหมาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายเดชาธร ปะนะรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายนครินทร์ จิตรหมัน

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายศิวะ เอียมสำอาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายอิทธิกร เหมือนวุ่น
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายณรงค์ชัย หมัดพวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พรรณา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายเจษฎา โชติรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายพลากร ชาบำเหน็จ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงอรอุสา อินเล็ก
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงธนพร พูลสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงอริยา ขุนจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ คงปาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงสุนทรี สุวรรณมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงมธุรส เนืองตีบ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายวีระชัย สอนสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงซารีนา คงละออ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายเทพศการ ดำพลัด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายภาณุภัทร จันทร์ทิพย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายจักรพงศ์ โชติมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายกันตภณ ใส่หลิม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายพุทธิเมธ ศิริยอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงภัศรา ห้องโสภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงพัชญา คงทะเล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงอุษาวดี แซ่เฮ่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงวณิดา ฤทธิเดช

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชิดเชือบูรณะ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงธนภรณ์ เทพทวี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงคริสต์มาส หนูคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๑
เด็กหญิงกฤตชญาพร เทพญา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายกฤตเมศ เหมอารัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายคธาศักดิ

์

แสงจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดุลยกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงชนากานต์ โรจนหัสดินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นพวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงณฐพร มีใส
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายธนภัทร มุณีรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงธนัชนันท์ แสงเงิน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายธนากร เรืองศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายธรรมรงค์ สุเมธินทกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สืบภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายธันยวัต สุขเอียด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงนักทิพย์ ขำดำ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายนัจมุดดีน เอ็นทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนิรชา เอียดรืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงน่านนำ หนูอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงปริชญา ปนระศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายปณณธร ประชาตรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงปาณิศา เฟองนวกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายปยภัทร แสงสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงปนมุก ไชยตรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงปนเพชร เพชรศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงพณิชา ชูมี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายพฤทธ์ ยันตรกิจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงพุธิตา เสียงดัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงภัทชาวดี ฤทธิฉิม

์ ้

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงภัทรกันย์ ชูแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงภารดี ภูมิภาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายภูมิรพี มีเผาะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายภูรินทร์ ทองสดเจริญดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายภูวดล เขือนสุวรรณ์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ กองสุข
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายรชภักดิ

์

ประสานสงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายรัตนวัฒน์ พันธ์ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายรุสลัน มยะกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายลภัส เพชรฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ เมียนแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายวรเดช สุดใจดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายวิชชุกร สมบูรณ์ศิลป

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญนิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงสวรส ดุลยธรรมภักดี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงสายธาร นคโร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายอานนท์ ช่วยแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงอุมาพร ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงเขมทัต รัตนพิบูลย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ โจนส์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงกรณิศ เมียงหอม

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หนูวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี เผือกสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงณิชนันทน์ อัมโร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงธนัณญาญ์ เปรมศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายธีร์ธวัช นิลพงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายนรธีร์ อักโขสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายพัชรพล ศิระจิตต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายภัทรศัย หนูทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายภูธน บุญเพ็ชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายสุรกฤษฎิ

์

คงกะพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงอสมาภรณ์ สุวรรณชาตรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายเขมทัต สังข์ทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงเปมิกา สุขเกษม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายเมธัส ศรีสงคราม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๓

นางสาวฑิตธิดา แก้วเอียด
๑๖/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงภาณีภัทร เพชรรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงณัฐรดี ย่องเซ่ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุวรรณละออง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๗
เด็กหญิงสรวรรณกร วิบูลย์พันธุ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงอารยา ปฐมรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายมนัสวี จันทองพูน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงพรชิตา ยุติศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงศุภรัศมิ

์

มณทียรทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายภูวิศ โมรา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงธณภรณ์ บุญแก้วคง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงสุธิศา แซ่ตัง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายสิทธิโชค ชัยโชติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณโณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงนราภัทร รัชสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงยุพาภรณ์ ปานกาณจน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายศุภกร ช่างสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายสหรัฐ ปาณะทองเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายกีรดิต เพชรสกุลวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงธนพร สุวลักษณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงพิริษา จันทร์อ้น
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงเปมิกา เจษฎารมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๗ / ๒๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงยศวดี ผุดมาก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายคชภพ จันทร์นก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงแพรทอง ภู่สิโรรังษี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงพรฤดี หอมจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โอระพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายวชรกร สังข์ทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายเศรษฐพงค์ วงค์วาล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เซ่งเข็ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงจิตรลดา กิจคล่อง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายกมลดนัย จุเนียว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงมัญฑิตา ชูน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายชวกร ประสิทธินุ้ย

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายพลวัต กำเหนิดแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายภคพล หนูวิเศษ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงนาตาลี มนถี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายต่อเกียรติ สมตาเจริญสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงอริษา ชูประจง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงพิมญาดา สุขกิม

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายชานุกฤต มงคลวรกูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายศุภกร สิกขะโต
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายรฐนนท์ ชะนะโก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ พันธวสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงกฤติกา ถวิลรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายอดิศร แสงสว่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายปุณยวัจน์ แก้วกาธร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายชากิส สังข์มณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพรนภัส ภู่เจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงไอรดา เล่งวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงมณฑิรา เหมรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงเยาวเรศ หอวุ้น
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงอัจชลี โสมประยูร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงธันยชนก นวนมิง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ชำนิธุระการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เมืองนอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงธนัฐชา สิทธิโชค
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงนันทิยา สุขประสงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ทับรอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ นันทา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงพชรพรรณ หนูโม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายณัฐพงธ์ สุวรรณโณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงมัตสริน กองสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงนิรพร จองเดิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงเบญจาพร สีตะพงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงอารียา สุวรรณชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงมาริสา จองเดิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงสิรภัทร สุขสำราญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายธีรพล จันทมัตตุการ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงกมลเนตร แก่นธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายภคพล บัวแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาลาเวช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายสิรวิชญ์ สถิตย์ภูมิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายพีรพล เรืองเพ็ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา ปนมณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงกันตา คงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงณัฏฐา พาณิชยดำรงกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายภูริณัฐ เอียดไสย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรหมดำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายคณาธิป ฆังคะมโน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงปทุมพร กระวิก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายศุภกร ขุนธนูศิลป
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงชฎานิล ชูกลับ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายชนาธิป พรหมสถิตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงปนัดดา ผายะวัตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงพรพิมล สันหวัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายธนดล นิลปกษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงปยวรรณ เริมสกุล

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงชุติมา รัตนโอภาส

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายเรืองกิจ สุวรรณวงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เพชรสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายเด่นภูมิ สุขพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายภัทรดนัย อิมทัว

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายเสฏฐนันท์ ศรีรุจี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงฉัฐสินี หิรัญสาลี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงวัศยา สุวรรรวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงเพ็ญตรี สุวรรณรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงกันตพร เสนพันธุ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายกฤตวิทย์ ละอองศิริวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายธนกร หวัดเพชร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงลภัสรดา บุญราศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงสัญจิตา ใจดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายวชิระ นวลออง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงจิราภร คุ้มสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายธวัชชัย ภักดีโชติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงพิชญธิดา บุญยัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงสุชานิณี แก่นธรรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายกฤษดากรณ์ ประไพ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายยนธการ พูลสมบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์สาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงเนตรดาว อิศโร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงนุชนาฎ อะเนกรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะโร
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายจิรายุทธ จันทร์บำรุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายตะวัน จันอิม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายวศิน เมืองหนู
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงกรวิกา มณีสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงกัญญภา แม้นน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงอภิรดี สุขแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ ทิพรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงนำฝน นุชงอน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายอดิเทพ ศิริคุณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายเอกราช ธรรมรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงคนึงนิจ เพชรรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายสิริวัฒน์ กิจปาโล
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงพรรณพัชร ใหม่แย้ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงพรรภษา ร่มแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๐ / ๒๘๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงสัจจามาศ ภู่ทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงสายพิณ มณีสุวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอิสยาห์พร ปยะปานันท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสริฐประสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงเรณุมาศ พุทธวี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ มิลำเอียง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

สันยีบวช
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงกุลภัสสร์ รัตนคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงปยธิดา เดือนจำรูญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงมานิตา รัตนมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายเอกราช สุคนธมาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายวีระชัย ชูศรีหรัญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายภาสกร พุ่มสุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หรังสอาด

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายธีรภัทร ผึงฉำ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายปยพัตร หัสบงพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายพีรณัฐ ฉุ้นฮก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ไพบูลย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายวิศรุต ทองบริบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายกิตติพงค์ วงจินดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายเชิดพงศ์ คงรอด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายณัฐนันท์ เทพโอสถ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายนิธิวิทย์ ไพละออ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายพงศกร มนนุมาตย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายสพลเชษฐ์ หนูปาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายภานุพงศ์ เวชชูแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงอภิชญา พัฒกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงศศิกานต์ คงเอียด
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงภารดี โครธาสุวรรณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงอัจจิมา พูลแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงภัทรสุดา จารุเนตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญไชย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงอลิชา เส้งเชือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงจิระนันท์ ช่วยสุด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงฐาปนี แข็งขัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๑ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนอุไร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คงสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาลสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรโณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงพิชยา อ่อนแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงเมทินี คงช่วย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงอรณิชา หนันเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพชรแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายคูเทพ ขำชูสงฆ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายอนุพล จิท้ายเส้ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายณัฏฐพล ขวัญทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายภูมินทร์ โสรักษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายทศวรรษ สุวัฒน์กุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายสมภพ ประทุมศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายธนภัทร อินทร์ตรา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หนูทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายอนุชิต ขำชูสงฆ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายมนตรี เขียวชอุ่ม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายวิชยุตย์ อินทสโร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายฐาปกรณ์ ควรจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงบิสมิลลา เอียดวารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงเทียนทิพย์ สังข์ทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงชลิตา สุขศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงวีรวรรณ ลอยอยู่
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงจิราวดี โต๊ะหมัด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงนิชาภา คงแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงอธิมา เหมโบ๊ะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงอารีย์ยา แจ่มสุริยา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงกนกพร แปนพุ่ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงซันนูซี ขุนทหาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินนุ่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงเนตรทราย จะญี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงกัญวรา ประทุมทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายสุธรรม เหลือบรรจง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายอัษฎาวุธ พูลแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๒ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายอภิเชษฐ สังทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายยศกร หยีสมันอาหลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายอดิเทพ แย้มลังกา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายนันทกร แก้วมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มีมาก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงวีรยา คีรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงปวริศยา มากเอียด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงหงส์หยก ทองจำรูญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๘ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
จิตรบรรจง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงซาริณี เขียวสอาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงกรณิการ์ นวลแปน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มากศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงลีหงษ์

้

แซ่หวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงขวัญชนก วังสระปราบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทะสีดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงนงนุช คงพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงชุติมา ผลบุญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงญาณิกา เทพพายุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงมนัสภรณ์ ชูช่วย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงวรรณิดา ณะแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ ยอดสี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงวริษา สังทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายภูพิพัฒน์ ตรียุทธ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายนพกาฬ คงเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงอัสรีณา หนูสงวน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงเขมิสรา เพ็ชรแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงเกศกนก รัตนะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายนพกร นิมจันทร์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายศักรินทร์ วังสระปราบ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายพงค์ภาส ฮ้อยคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายกมลพัฒน์ สุขขัง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายนันธกานต์ ศรีภัชรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายภีมเดช แซ่ตัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายศรัณย์ พงษ์ไพรวัลย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วมาก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๓ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายฐานันดร์ ปนต้าว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายธนาทร เขตรวิทย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายศราวุธ ทองศรีจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรหมรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุธาสินี สุวรรณละออง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงเมธาวี ชนานาค

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงชนากานต์ แก้วมณีรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงพจณิชา คงนุ้ย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงอลิสา นวลทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงสวนีย์ หมุดและ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงศิรินดา สุขวะโท
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงลลิตา ฉันทจิต
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงภัทรสร ไสยเวช
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายเอกราช สระพัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายณัฐพล กองตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายเฉลิมชาติ วุ่นดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายนิพนธ์ ทองเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายจิรวิช สุวรรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายวศิน สวัสดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงวัชรพงศ์ ปลืมใจ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงอรอุมา แกล้วทนงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงสุวิตรา ศรีอินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงศิรประภา นวลย้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงกุลณัฐ จือดำรงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยศรีวงศา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชูช่วย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงธนพร ดวงจักร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงมุขมณี สุวรรณรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงณิชานาถ ขุนดุหรีม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงศิริขวัญ สุวรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงวาสนา โพธิศรี

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฉัวสกุล

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงลลิตา หวานชะเอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายพิชิตชัย ด้วนมี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายไกรวิทย์ ตุกวุ้น

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๔ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายสุภัทร บุญชุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายปฏิพล แสงแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายวิศิษย์ศักดิ

์

อ่อนแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายเอกพล ติยรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์กิติกำจร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายนที สังข์ทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงหทัยภัทร ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงเมธินี วงจินดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงภัททิยา เขือนสุวรรณ์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงอัสมา สะตะมัด

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงกรณิการ์ ศรีสัมพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงสุภักจิรา ธนนิมิตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงกชมน เกือเดช

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงกรฤษฎ์ มานะชำนิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายกฤตภาส ชายะพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายกฤษติโชติ โชติรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงกวิสรา ประดับศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่เฮ่า
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายกันติทัต ปาณะศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงกาญดา ปนทรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงกุลธาดา ตลับทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายฆรวัณณ์ แก้วบุญทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายจักรวัฒน์ ชูเกิด

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายจักรีวรรธก์ ศรีวิไลย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงจันทร์เจ้า เทพจิตต์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงจารุวรรณ หนูประกอบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายจิรภัทร ดิฐ์ษร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงจิรสุตา แก้วประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงจุฬาบดี ชอบกิจ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงชญานิศ ทองส่งโสม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงชฎาพร สีมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงชนม์นิภา นุชพุ่ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงชนัญธิดา ลมุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงชนากานต์ เกิดศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงชนานาถ เจนจริยานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงชนาภา สระศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงชนิกานต์ นพรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงชนิกานต์ เทพวาริน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงชนิสรา เลิศผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายชยนนท์ ชนะพาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ เหาตะวานิช
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงชลชญา บุพอังกูร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงชวิศา กาฬจันโท
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงซอลด้าฮ์ คงคาลิหมีน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายญาณวุฒิ สอนถาวร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายฐาปณวิชย์ พงษ์รอด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงฐิญาดา บุญกูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงฑิตยา รักทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงณฐกร คงสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงณตา เอกอุรุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๒ เด็กชายณวัฒน์พัชรพง
บุญญามณี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงณัชนรี อาจณรงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ตลับทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงณัฎฐ์ณิศา สันจร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชรินทราวุฒิ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขาวหนูนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงณัฐกมล งามเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายณัฐชนน ตลับทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เปยฉิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูมาก
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนมุณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงมณี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๕ เด็กหญิงณัฐธิดานันทน์
นนทสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายณัฐนนท์ บุตรหงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงณัฐนิชา วงษ์รัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายณัฐภัทร เดชสถิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายณัฐภัทร แก้วทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายณัฐวรรธน์ สนิทมัจโร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงณัฐวรา มิตรช่วยรอด
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงณาฏา มุตตะหารัช

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงณิชกานต์ ณรงค์เดชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงณิชา อินทะเล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงดุษฎี จอมจางวาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายทรงวุฒิ สรงวารี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายทาธฤษ วรวรรณเศรษฐ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงทิติยา เทศทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงทิพอาภา ขุนเพชร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายธนกร ดาเร๊ะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธนกฤติ อาซาดส์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงธนพร หนูสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงธนัชชา มานะชำนิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงธนัญญา บุญโสดากร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงธัญจิรา จันทรโชติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ภู่เมธากุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงธีรนาถ แก้วรุ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ปุเวกิจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงนงนภัส ฤกษ์สโมสร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงนงนภัส แก้ววิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายนนท์ โกไศยกานนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายนพดล ชูสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายนพดล ปริศวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงนภัสกร กระจ่างวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงนวพร ราญฎร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงนัดดามาศ
อภินารถนรารักษ์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงนันท์นลิน วงศ์พระจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงนารดา เพ็ชรมณี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงนิติกาญจน์ สุคนธมาศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงนุชิดา วัฒนพฤกษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายปกปอง สท้านวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายปฐมพงศ์ ศิริสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงปภาวี คงยก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๕
เด็กหญิงปริญญภัทร ภาตะนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงปวีณ์ฑิตา จันทร์สุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงปญชรัศมิ

์

ไตรเวทย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายปณณทัต ทองละมุน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงปารวีย์ ยีหวังเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงปาลิดา บุรีศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายปติพล อ่อนแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงปยะธิดา ทันตสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายปยากร เพชรหึง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงปนมณี ปนทองพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ โชติกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงปุณชรัสมิ

์

ไชยศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงพนิตา ทุ่งสะโร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ กาญจนโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๑๙๙๙
เด็กหญิงพริบพันดาว เมืองจันทบุรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงพริสร ธีรภาพพงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายพฤทธพล ผดุง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงพัตรพิมล พูลรส

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายพัทธนันท์ คุ้มวิริยะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์ อ่อนคล้าย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงพิชชา ธานะวัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายพิชชาทร ศรีสัตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายพิชชาธร ทองสองสี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงพิชชาภา จันธำรง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงพิชชาอร มุสิกโร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงพิชญาภา หนูโยม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายพิชุตม์ พิพัฒน์วรสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายพิชาภพ ซุ้นซิม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงพิชามญชุ์ จูหม๊ะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายพิริยพงศ์ คงชู

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายพุทธคุณ หนูขาว

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงฟาใส หอมบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายภคพล ลัดดาวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายภควิทย์ สุวรรณโณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงภวิกา จินเดหวา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายภัทรพล ชนะสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายภัทรพล ชูใจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงภัทราพร แสงเงิน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายภาคิน คล้ายกุ้ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายภูตะวัน หวันหลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายภูริต บุณยะศิวะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงมณีนัส รอดริน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงมัญชุพรรษ ภักดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สุขะปณะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงมีสุข ไชยเดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงรวิภา อุกฤษฏ์อัสดร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงรักตาภา สนิทมัจโร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงรินรดา กาเลียง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงรินรดา ละวรรณแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงรุจิรดา ขุนทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงลภัสรดา ศรีคะนอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงลลิตา จันทร์สุริวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงลลิตา ช่วยหมุด

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงลักษิกา ท่อประสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายวชิรญา จริยานุกูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายวชิรวิทย์ วีระสกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงวนิสา แซ่ตัน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงวรนิษฐา จันทร์เพ็ญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงวรพิชชา ดินแดง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายวรัตม์ ดำราษฎร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงวรัทยา ทองอ่อน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายวรากร ชำนาญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงวริษา ชุมภูทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายวัชระพงษ์ เมฆเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายวิชญ์ธยาน์ ปญญาวชิโรกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงวิมลสิริ ขวัญแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงวิศรุตา ชูสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายวิศิษฏ์กุล แซ่เฮ่า

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายวีระวงศ์ เขียวแก้ว

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายศรลัมภ์ ล้อมลิม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงศรุตา ศรีขวัญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายศักดินที

์

อ่อนรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายศิรชัช นาคปรีชา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงศิริกุล บุญรอด

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงศุพิชฌาย์ พูลยรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงศุภกานต์ ขวัญล้อม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายศุภฤกษ์ ทองผ่อง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายศุภวงศ์ คงแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายศุภากร อุบลจินดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงสรชา ศรีใส

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายสรวิชญ์ ข้งอุ่น

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายสรวิชญ์ น้อยสำลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงสลิลพร แสงวิศิษฎภิรมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายสัณหณัฐ กาญจนเพ็ญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงสัตตวิมล รัตนะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงสันต์หทัย รัตนคุณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงสายธาร พูลภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงสาริศา อ่อนเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงสิรินดา ลายจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงสิริวิมล เสียงดัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุทธสินี ตันสกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายสุธาริน ไพศาลรังสรรค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุพิชชา เพ็ชรสุวรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงสุพิชญา สามเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุภัทรรัชต์ นพสิริอนันต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงสุภารวี แสงอรุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงสุมลยา แก้วทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงสุวิชญา ละอองมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงสุวิภา บัวสาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายหาญพล พรหมสมบัติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายอติเทพ อินทรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายอนิรุฒน์ ศรีนวล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงอภิษฎา พลเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงอภิษฐา ไพบูลย์สมบัติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ จุทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงอัสรียา ยามาเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงอารยา สิงสาโร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงอารีลักษณ์ บริบูรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เพชรมีค่า

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงอิสร์วษา ประชากิตติกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายเคนนี

่

ตัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงเจตนิพิฐ สุภาพบุรุษ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงเจตสุภา สุภาพบุรุษ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงเดียน่า บาเหะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงเตชินี อนังคพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายเนติภูมิ แก้วมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงเบญจศิริ จิตรแหง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายเมธัส วิชัยดิษฐ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ รักขา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายแกล้วกล้า นกแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายโสภณัฐ ลอยแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงโสภิดา โกญจนาท

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงกมลชนก ถิระวุฒิ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

รักทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วุ่นดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายคณินธร รองสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงจตุรพร แก้วพุ่มช่วง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายจอมทัพ เอกกระจาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา นนทะสร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ กิตติประภานันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงชมพูนุท ชุมเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายญาณภัทร วิหะรัญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงญาณิศา แก้วจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงญาดา โสดาหวัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงฐิติวรดา ประกอบแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงฐิติวรรณ แกล้วกล้า
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ อุไรรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายณัชณนนท์ จิตเลขา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๔ เด็กชายณัฎฎ์รัชชานนท์

ปนแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายณัฐกร ไชยบัญดิษฐ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายณัฐดนย์ คงอาษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา คงประดิษฐ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ธรรมาภิรมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงณัฐวรา อนันตะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงณิชาภัทร คงงามขำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงณิดชนันท์ จันทโร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงตรีเนตร อัมพรสินธุ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายทวีเกียรติ เต็มพร้อม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายทศพล ศรีสุธาสินี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายทองธรรม สุขการณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายธตรฐ รอดคล้าย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายธนกฤติ ณะมณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายธนภัทร ตันติประดับ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงณหทัย มณีรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงธนัชญา แก้วมรกต

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายธนัท หนูเพชร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายธนเดช หนูชัยแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายธนโชติ บุญรังษี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายธราเทพ บุญรังษี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายธัชธรรม ทองใสเกลียง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ แก้วศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงธีรนุช ช่อลำเจียก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ชวนวัฒนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สิทธิรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงนนธิชา ศรีสงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงนภสร สระขาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายนรินทร จงคดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายนวพรรษ รัตนพงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงนววรรณ ศรีทองไหม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงนัฏฐานันท์ วงษ์เอียด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงนัยน์ปพร ปญจรัศมิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายนาราภัทร โพชนุกูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายนาวิน เสนาวัลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายนิธิศักดิ

์

พันธ์มี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายยศสรัล บินหลี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายบุญทกิจ อุบลไพศาล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายบุญรชาติ รักดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงปภาณิน ชุ่มเชือ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายปภาวิชญ์ ดิษโสภา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงปทมาดา สุวรรณมณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงปารวดี ชูใหม่
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายพงศกร พันธุ์ภักดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายพงศภัค แก้วเล็ก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายพจมาช นวลศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายพัลลภ ไชยะเวช

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงพิชญาภา เพชรย้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี สิงขรรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงภคพร ยอดจัตตุการ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงภัทนีย์ จิตละเอียด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงภัทรมน นวลศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ พูนภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายภูวสิษฎ์ เจริญวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายภูเมศ ภูมิสมบัติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงมณฑนา หนูขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงมนัสวีย์ ศรีทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงมาวิยา หมานบ่าว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๒ เด็กชายรักษ์ธรรมชาติ
แปนจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายรัชพล คำทองแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วณิชชานนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยรักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายวรรธนะ คงระวะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายวรินทร วัฒนดิเรก
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายวริษฐ์ เกษเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงวิชญาพา แตงประดิษฐ์สิริ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายวิธวินท์ ทัสสโรภาส

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายวิวรรธน์ เจริญมาศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายวีรภัทร ทองประดิษฐ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงวีราวรรต์ ดิสระ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายศรัณยภัทร มัธยมพงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายวรพรต บัวกิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ขุนนักการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายศุภณัฐ โชติธรรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์อินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายสรรพิภพ บัตริยะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายสิรภพ โอวาท

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงสุชานาฏ ศรีไชย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงสุธัญญา เบ้าสุวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงสุพิชชา อทินโณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายสุรบดี จอกน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายอธิป จันทรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายอธิวรรธก์ พงษ์ธนานิกร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายอนาวิน วงษ์รัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายอรรณพ คงช่วย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายอรรถพร เทศทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา มหันตกิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายอุรวิศ ดีจานเหนือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายเกริก วงศ์เทศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงเกศรา ทับชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงเขมจิรา ภักดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๕
เด็กชายเจษฑนกรณ์ มณีโชติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายเวชพิสิฐ หนูนุ่น
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายโภควินท์ รอดเสน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงไปรยา อำพะวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายคณิณ เขียวเล่ง
๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายฐิติกร พรหมจรรย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายนราธิป ปาลรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายศุภกฤต ทองด้วง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงเมธัส ขวัญสง่า
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เซ่งเส้ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายธนวินท์ ปนเกตุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายฐิรวัฒน์ แซ่ฉิง

่

๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายธนลภย์ คงเจียง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงกุลธิดา ธานีรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงคณิดา สุจิณโณ

๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงตรียา จันทร์เต็ม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายชลสิทธื เอียดทิม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ขันธ์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายธัญญะ นิจกำแหง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ คงแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทบูรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงบุญธิดา วิลาสินี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ สงสังข์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงกุลปริยา อินทรชิต
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายสิทธิกร ยอดสมุทร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงญาณิสรา มหาวิเศษศิลป
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายพันธ์ตรี รักภู่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงชนม์นิภา นิตย์โชติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงนวพร ถาวรจินดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงพชรพร แก้วมูณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงพัชรพร บุญชุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สายทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงมัตติกา สุขคง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายพลวัต ไชยภูมิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงบัวชมพู วัฒนานุวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงวัลลภา สังทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงสุทธิดา น้อยใจนัก
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายธนกร ปานอวยชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายธราเทพ ยิมเจริญ

้

๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายเพ็ชร เนตรทองคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงกุลธิดา ขุนนวล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ห้วยห้อง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงณิยดา กะณะศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงดารายา อินทานุกูล
๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสิริกัญญา นาคจุ้ย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สมัครพงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ ปูจาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุดใจ เพิมพูน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายณัฐฐานนท์ นพรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๕ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายนพคุณ พัฒนการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงธินัดดา ทองศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายกฤตภัค ขำพล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายเจษฎา จันทโฆษ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายราเชน แก้วทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงกุลนาถ

ฟุงเกียรติไพบุรณื ๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงเจษฎาพร เย็นรักษา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงภณิดา ชูศรี
๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงวรณัฐดา มากแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงวรนิษฐา ชุมใหม
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายภคพล หนูแสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายวรินทร อ่อนชะนิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายวีรภัทร อ่อนชะนิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายวีรภัทร คงบุญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ วงค์อาหมัด
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผลชะนะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๑
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ชาวกล้า

๐๔/๐๒/๐๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายณพงศ์ รอดสงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายนนท์ ศุปการ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายวุฒิภัทร ขุนแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงนรรศวมล หนูมิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงหทัยชนก แก้วพันโชติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงอิศริญา ทิพเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายกิตติธัช สุขมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

เพ็ชรสัจจะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายสรพัศ เพ็ชรมณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงกวิดา จิรบรรจง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงขวัญกมล เตะเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงสุรัตนา รัตนบรรเลง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงอาทิตญา สุวรรณคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายธนดล ถังมณี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงอรณิชา รักด้วง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๘

นายจูดีต้า ไซงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายเดชาธร วัฒธานนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๖ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายตรีภูมิ ช่วยแท่น

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงกฤติยา มากดำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงกัลลิกา ศรีผ่อง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่ตัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายจักรภัทร เพ็ชร์ยิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายปรเมศร์ ปทุมวัน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์สุวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงเกศกนก อุธรศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงบุญฑริกา วันเพ็ญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ ไชยชนะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายอรรถพล แพรกทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงสุปราณี สืบสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงเกสรา ดวงเกิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงดวงกมล คชกฤช
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายอรรณพ โชติช่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายธราธิป ชุมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายธีระเดช เดชบุรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายธีรดนย์ พลการ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายศุภอรรถ สังเวียน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายพีรณัฐ บุญเลิศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กองผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ดำกำเนิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงพิยดา สุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายกิตติพงษ์ นามแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายรัฐชานนท์ หนุช่วย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงณัฐริกา แซ่ลิม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พันธุ์ฟอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๗

นายเมธิชัย ไพบูลย์สมบัติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๘

นายสัณหณัฐ ฉะฉิน

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๒๙

นายอมรเทพ ทองแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงฐาชดา จรูญสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๑
นางสาวทักษิณานันท์ ลาดเลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๒

นางสาวปนัดดา มณีโอภาส
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๓
เด็กหญิงปญจาภรณ์ คงเมือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๕

นางสาวอลิษา คงเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา กิตติตันติกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายณัฐวุธิ คงผอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๘

นายอนุภาพ อิสระ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ คงลำธาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงวรัญญา แสงนพรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ยกรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสุฑาสิณี แซ่จิว
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

นิมจงจิตร์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายอนุพงศ์ ฟองมณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เรืองศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายชาญกิจ ธรรมรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๗

นายพงศกร ดิษฐคล้าย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงกมลพัทธ สุรคะนัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงชนิดา อินเล็ก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๐
นางสาวทัศนา สัชข์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงธนัชพร พลชนะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงเพชรลดา เจ้ยแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๓

นางสาวสุชาวดี แก้วประดิษฐ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายนิตินันท์ คงหนู
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๕

นายสัณห์พิชว์ จารุสินธพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๖

นางสาวพรเทวี ชาตรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงวรรณศิริ เพ็ชรรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ดำดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงกุลณัฐ สุวรรณโณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงนุชนาฏ ไทยนิรมิตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๑

นายวงศ์วรัณ ว่องพัฒนพล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๒

นางพรทิพย์ พงษ์พราหมณ์
๒๘/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๓

นางสนธยา ส่งศรี
๒๐/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายจิระธาดา พัดบุรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายชนินทร์ พรมจาด
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายชาตวิทย์ ศิริรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงณัชนิชา ศิริรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงณัฐชา เทียนซ้อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายนาราชา โต๊ะเจะหลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๘ / ๒๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายนิติภูมิ นิลตีบ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายปณวิชญ์ สันธบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงพรรัตน์ ครวญหา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงภาสินี เงินแท่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายวชิรวิชญ์ พรรณราย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายสิงหา ตราสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๖
เด็กชายสุรประเสริฐ กล่อมภัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงหงสรถ ขวัญเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายอดิเทพ สมมิตร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายอภิวิชญ์ เพ็ชร์ลมุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีโยม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงเบญจพร สีสด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงเปมิกา สังข์พิชัย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายเมธัส สันเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงแพรพรรณ ทองสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงประภาสิริ เย็นแจ่ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ภักดิชืน

์ ่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงภูริชญา ทองมาก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายเกียรติกล้า ช่วยทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

โกศัยพฤกษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายวรเชษฐ์ อนุวรรค

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายอติคุณ ดร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายสิทธิเนศ ทองจินดา ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทรายขาว วัดทรายขาว  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รสิตานนท์
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายขาว วัดทรายขาว  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายพิทวัส รัตนภูมิ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายขาว วัดทรายขาว  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงสุทธิภา ยอดสุดเอือม

้

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทรายขาว วัดทรายขาว  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงลลิตภัทร มณีกุล
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรายขาว วัดทรายขาว  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงเกศริน ศรีนคร
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายสิรภพ เรือนปน
๑๒/๕๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายสืบศักดิ

์

แสงจันทร์ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงนิลรัตน์ ปานรัตน์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงนัตพิชา จันทสโร

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงมนัญชยา สุนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงกุลภรณ์ คล้ายแก้ว

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงดารินทร์ หมัดแล๊ะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงณัฐวลัย โคตสา

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ปตระวรรณ

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงอาภาภัทร นกแก้ว ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงศิลปศุภา หลีเจริญ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงธิติมา ชูเลขา

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงนิตยา จินดาวงศ์

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายศุภชีพ สุขสิริ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายเจษฎา พุกพันธ์
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ เพิมพูน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายคณาธิป แผลงนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายอารักษ์ พิบูลย์ผล ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงจิตาภา เหาตะวานิช ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงศิรินภา นกแก้ว
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญราศรี
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงเขมจิรา แซ่ตัน
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงศุภกานต์ มณี

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงวรรวิษา แปะแนะ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงธัตธิดา แก้วกระจ่าง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายอนุชล ดารารัตน์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายนุรุสสลาม ตุกังหัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงรดิสา เพชรรัตน์
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ หนูนาค
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายอาธาร จินดารักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๘
เด็กหญิงวรรณทิตชา นวลย้อย ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงวรวีร์ อรุณวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๐
นายไพริน พรหมจันทร์

๒๐/๗/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๑

นายพรรษา แดงหมาน
๑๕/๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๒

นายพิสิฐ เขม้นเขตรการ
๑๐/๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๓

นายบุญศรี จิตสุชุมมงคล
๒๘/๖/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๔

นายสามารถ ฮ่วนเส้ง
๒๓/๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๕

นายสุชาติ ทองมาก
๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๖

นายวิระชาติ ทิปทิพากร ๘/๘/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๗

นายอัครวุฒิ พิมเสน
๑๒/๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๘

นายวิษณุพงศ์ สุขคำ
๒๕/๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๓๙

นายธรรมทัต เส้งเอียดรักษา
๒๑/๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๐ / ๒๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๐
นายอนันต์ ศรีเมือง

๒๓/๔/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๑

นายธนาวุฒิ สุวรรณวงศ์
๒๕/๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๒

นายยุรนันท์ ตันเฉลิม
๑๒/๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๓

นายพลรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์
๒๓/๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๔

นายนครินทร์ แก้วประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๕

นายกฤษฎา กอแก้ว
๑๙/๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๖

นายจตุพล บุญคง
๒๖/๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๗

นายเกรียงไกร สุวรรณมณี ๑/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๘

นายสมชาย มารยาตร์
๑๗/๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๔๙

นายสมหมาย ชูฉางหวาง
๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๐
นายนพเดช ลอยเลือน

่

๓๑/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๑

นายศักดิชัย

์

ทองอินทร์
๒๘/๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๒

นายธรภูมิ อรัญดร
๒๔/๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๓

นายภานุเมศ รามอินทร์
๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๔

นายปญจะ ฤทธิจักร ๑/๘/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๕

นายธิเบต เศรษฐรินทร์
๒/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๖

นายธนวันต์ อึงรัศมี

้

๑๘/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๗

นายสุรเดช ทองวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๘

นายอรวินทร์ กาญจนสวัสดิ

์

๔/๖/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๕๙

นายศุภกร แมรี

่

๓/๑๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๐
นายอุทัย ประดับจันทร์

๑๙/๓/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๑

นายกอบศักดิ

์

รัตนขวัญ
๘ / ๑ / ๒๕๑๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๒

นายกิตติภัค ไชยมิตร

๒๐ / ๓ / ๒๕๓๕

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๓

นายกิตติศักดิ

์

โยธากุล

๑๗ / ๖ / ๒๕๑๐

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๔

นายกิตติศักดิ

์

พันธุกาล

๒๕ / ๔ / ๒๕๒๙

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๕

นายขจรศักดิ

์

บุญแสง

๒๐ / ๓ / ๒๕๒๓

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๖

นายจารึก ปยะพันธุ์

๒๒ / ๑๒ / ๒๕๑๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๗

นายจิรวัฒน์ รอดยัง

๖ / ๑๐ / ๒๕๒๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๘

นายชะลอ พงศ์ชนะ

๑๙ / ๘ / ๒๕๑๗

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๖๙

นายชัยรัตน์ ห้วนยิมเส้ง

้

๕ / ๑๑  / ๒๕๑๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๐
นายชาคริต เขียวจู

๒๕ / ๑๒ / ๒๕๓๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๑

นายชาญณรงค์ วรตันติ

๒๒ / ๑๑ / ๒๕๑๓

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๒

นายเชษฐ์ เอียดสุดรักษ์

๒๐ / ๖ / ๒๕๒๐

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๓

นายณัฐวัฒน์ ไวยะรัตน์

๒๓ / ๗ / ๒๕๒๔

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๔

นายณัฐวุฒิ วิทยพันธ์

๑๘ / ๑๑ / ๒๕๒๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๕

นายทักษิณ เดสโร

๒๐ / ๖ / ๒๕๒๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๖

นายทัศนัย ไชยชาญยุทร์

๑๓ / ๔ / ๒๕๑๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๗

นายทิศวิชัย สุวรรณกิจ

๑๗ / ๓ / ๒๕๓๔

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๘

นายธีระศักดิ

์

นาคา
๙ / ๖ / ๒๕๓๐

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๗๙

นายนพพร ทวนดำ

๑๖ / ๖ / ๒๕๑๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๐
นายนิรัตน์ ยอดมณี

๙ / ๕ / ๒๕๑๐

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๑

นายนิวัฒน์ อายุสุข

๒๙ / ๖ / ๒๕๓๔

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๒

นายบรรลือศักดิ

์

นวลละออง

๑๐ / ๕ / ๒๕๒๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๓

นายบุญมี บุญวิก

๓๐ / ๑๐ / ๒๕๑๗

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๔

นายปฏิวัติ ศรีสวัสดิ

์

๑๓ / ๖ / ๒๕๒๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๕

นายประสาท กุลรังษี

๑๒ / ๔ / ๒๕๐๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๖

นายประสิทธิ

์

ฮันเฉียง

่

๒๘ / ๑๒ / ๒๕๒๗

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๗

นายปริวัฒน์ เอ็งมี
๕ / ๗ / ๒๕๒๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๘

นายปยพัทธ์
เจนวานิชเจริญกุล

๙ / ๑๐ / ๒๕๒๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๘๙

นายปยวิทย์ ศรีรักษา

๑๔ / ๑ / ๒๕๒๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๐
นายปยะพัทธ์ เครือมาก

๒๓ / ๑๑ / ๒๕๒๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๑

นายผาภูมิ สังข์สุวรรณ

๑๕ / ๙ / ๒๕๓๐

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๒

นายพงค์วิทย์ กาลสงค์

๒๑ / ๑ / ๒๕๒๕

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๓

นายพิพากษา มันซิว

่ ้

๓ / ๒ / ๒๕๓๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๔

นายพีระวัฒน์ กีรติเมธากุล
๒ / ๑ / ๒๕๓๐

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๕

นายภานุ สุขสว่าง

๑๕ / ๕ / ๒๕๓๕

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๖

นายยงยุทธ์ ชูศรี

๘ / ๑๐ / ๒๕๒๙

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๗

นายรุ่งนภา พงค์ชนะ

๒๘ / ๘ / ๒๕๒๓

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๘

นายฤชากร คงแก้ว

๒๔ / ๖ / ๒๕๓๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๔๙๙

นายวรพงค์ สุนทรวิไลกุล

๒๔ / ๕ / ๒๕๓๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๐
นายวัชรินทร์ แก้วกลำ

๒๘ / ๓ / ๒๕๓๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๑
นายวิเวก ประชากลาง

๒ / ๘ / ๒๕๐๗

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๒
นายศรวิษณุ รืนรวย

่

๘ / ๒ / ๒๕๓๓

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๓
นายศราวุฒิ จันทร์ศรีหรุส

๒๕ / ๓ / ๒๕๓๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๔
นายศรีพัฒน์ ชูกิจ

๒๒ / ๗ / ๒๕๐๔

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๕
นายสกล มากนคร

๑๖ / ๖ / ๒๕๒๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๖
นายสนิท ปราบแทน

๒๓ / ๒ / ๒๕๒๓

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๗
นายสมิงน้อย ซังขาว

๑๑ / ๑๑ / ๒๕๑๗

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๘
นายสายัน สงเกต

๒๑ / ๑๑ / ๒๕๑๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๐๙
นายสำเริง ฉุยฉาย

๒๗ / ๗ / ๒๕๒๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๐
นายสิทธิชัย หนูพุ่ม

๑๕ / ๒ / ๒๕๒๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๑

นายสิทธิพร กาญจนพรหม

๒๒ / ๘ / ๒๕๓๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๒

นายสุชาติ ขุนกิจ
๗ / ๖ / ๒๕๒๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๓

นายสุทธิลักษณ์ หาญณรงค์

๑๐ / ๑๐ / ๒๕๒๙

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๔

นายสุเทพ เทพบุรี
๗ / ๔ / ๒๕๒๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๕

นายสุรเดช เหม้นแก้ว

๑๔ / ๑๒ / ๒๕๒๕

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๖

นายสุรพงษ์ อยู่หนู

๑๔ / ๓ / ๒๕๒๔

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๗

นายสุรัตน์ ดำดัด
๔ / ๖ / ๒๕๑๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๘

นายอนุสรณ์ ชมพุ่มรัตน์

๑๘ / ๔ / ๒๕๒๙

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๑๙

นายอรุณ ศรีสุวรรณ

๒๑ / ๕ / ๒๕๒๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๐
นายอำนาจ ศุกรวรรณ

๑๓ / ๕ / ๒๕๐๕

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๑

นายอำนาจ นกแก้ว

๗ / ๑๑ / ๒๕๑๔

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๒

นายอุทัย ไมตรี

๑๘ / ๑๐ / ๒๕๓๐

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายอนุชา บัวเผือน

่

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ เมืองสุข ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๕
เด็กหญิงวชิราพรรณ อุปมนต์

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายนนทวัฒน์ นุ่มพุ่ม
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายวรรธนา มากบรรจง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายณัฐพนธ์ อุนตรีจันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงทิพามณี อุปมนต์
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงภัทรนาวี ไชยชาญยุทธ์ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงชลดา สังข์เกลียง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายกอบเกียรติ ปนปราณี
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงธนาภา มติกัณโฐ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๔

นางสุจิตรา จันทร์อุดม
๑๔/๔/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๕

นางสิเริเชฏฐ์ พูลภักดี
๑๘/๗/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๖

นางรัตติยา ประสานสงฆ์
๒๖/๖/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๗

นางสาวภิญญดา จักรวรรณพร
๕/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๘
นางสาวธัญญลักษณ์ ส่งเสริมวัธนะ

๑๔/๔/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงชัญญา ขุนแผ้ว
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายชุติพัฒน์ ศิลปสาย ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงปนหยา ทองนิลภักดิ

์

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ณ สงขลา ๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายกัลป เพียรเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายกิตติธัช สุทธมุสิก
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๓ / ๒๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงจ้าวรวี ทองช่วย
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ มารพันธุ์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงณัฐกมล บุญณรงค์
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายสิทธิชัย มณี
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายกฤตยศ จิตบรรจง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายกิตติธัช มาชู

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงติณณา สกูลหรัง ๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุนทรเสนาะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายธฤต นาวารัตน์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงนภัสสร คลิงไชย

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายกฤติธี บุญเพ็ชร ๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงณัฐฌิตา ชุมแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายพงศ์เทพ แสงพลสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงณัฐวดี บัวทอง
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายภาณุพงศ์ เทพรัตน์
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงญาดาภา จันทรปาน

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายเทพณรงค์ อินทร์สุวรรณโณ ๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงชญานันท์ อุ้ยกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายพชสกร จันทรมณีย์
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ พยากรณ์
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายอัฟดอลท์ สมานเดชา ๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายกลศ สุระวิโรจน์ ๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงพนิดา รัตนสุวรรณ
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงปณฑิตา สายชนะพันธ์
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงหทัยชนก คชรัตน์ ๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายชนาธิป พรหมสุข

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายธนัชพร วงศ์พลาย
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายคณุตม์ เพชรรัตน์ ๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายปยวัฒน์ เมืองจันทบุรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายกฤชณัท สกุลโกสิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงนราวดี อ๋องวงศ์วัฒนา ๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๖
เด็กหญิงพลอยเพทาย

ทองสม ๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๗
เด็กชายพรหมพิริยะ ชูประพันธ์

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร กาญจนาภรณ์

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงกุลณัชชา เพียรเจริญ
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงสิรินทรา จูประจักษ์ ๑๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แคคำ ๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงสวิตตา แก้วกระเศรษฐ
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายวิชญะ รัตนะ
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงวรัญญ์ ดรุมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายรณิศ นาวารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายคมชาญ มณีวงศ์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายกรวิชญ์ กาญจโน
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๘
เด็กหญิงชนม์นิกานต์ ถินวัดกลาง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงนวพัชร วาจาสุจริต

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงไอรินลดา ขุนชนะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงเขมิกา วัชรปยานันทน์
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายสุรพงษ์ บุญสม
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงชริศา สังฆ์สุวรรณ ๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายภูว์รินทร์ คงตุก
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายณฐพล ทิพย์สงคราม ๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายปยวิช ขาวทอง
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายศิวัช กวมทรัพย์ ๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายกิตติภณ ศิริพานิช

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ จาตุรนต์พันธ์
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงนันทิชา สหกโร

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๑ เด็กหญิงธารทองทิพย์
สิงห์ทอง

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงณัฏฐพัชร พงษ์ธนานิกร ๑๐/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงปพิชญา คงมุณี ๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายพงศ์ภัค จิตณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายทัตเทพ สุวรรณขำ

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายศิวกร แสงแก้ว

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงณัฐธีรา โรจนวงศ์ชัย

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงชวิศา รุจิแสงอนันต์

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายธนดล สุวรรณะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงกชพรรณ โภคภิรมย์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๑
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ขุนชนะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงรวิษรา คงช่วย ๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยอดเพชร
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายกิติภูมิ ใหม่แก้ว
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายกานตวิชญ์ ศุกระกาญจน์
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายพศวีร์ ศิวายพราหมณ์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายศิรวิชญ์ ชะนะถาวร
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชาย,มริวัตร ปญญาไว
๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายยศธนา นวลเพ็ชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายณัฐกิตต์ วงแหวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายกฤษเรช ธนาทิพพิมน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายหนึงอนันต์

่

พิรารักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายสารินทร์ พัดอยู่ยืน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายกฤษณะ เมฆเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ พิทักษ์สืบผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายศุภชัย เจริญวิศาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ เหมือนพิมพ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงปวริศา แซ่ตัน

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงรุจิรา ดนัยวิเชียร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงเปรมยุดา นิมทอง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงธันยพร จันทร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงณิชาภัทร บัวงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงทาริกา หนูจีน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ตรีอารมณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงศศวรรณ์ หิรัญญะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา คงอาวุธ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงภัทราวดี พันธรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงกันยรัตน์ อินทจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายอัสซาน ไข่แก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงดนยา คล้ายแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงปาณิตา หนูเล็ก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงธนัชชา นัทที
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงศรุตา แสงจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายวรโชติ เอียดแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายกล้าณรงค์ ไพวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายภพธร หนูโยม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายศุภกร คลายนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายศิรวิทย์ ทองทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงจามรี ฟองมณี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงศศิประภา จาริสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงชนกนันท์ สุวรรณรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงณัฐวรา เหมือนพิมพ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี ชัยสงคราม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงรมณีย์ สุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายเปยมพงศ์ กว้างขวาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงจิตรลดา อ่อนแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงชนิดาภา ศิริรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงณวิภา เครือสุวรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายณัฐกรณ์ พรหมจินดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายวราวุฒิ ปานดำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เอียดขาว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายสุวโรจน์ กิตติไพศาล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายตะวัน คงมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายรชต ผุดผ่อง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายทองพิทักษ์ ศรีสดใสสกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงกันตพร สวัสดิรักษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๗
เด็กหญิงพรรณทิพย์ ทองเจือ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงปาริฉัตร บุศราคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงนิลยา มิงสัมพรางค์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงวรุณญา นวลศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงวันวิสา อุทัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๒
เด็กหญิงเพชราภรณ์ บัวเนียว

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงฐิติวรดา เรืองโฉม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายจตุรงค์ มุสิกะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายอนุสรณ์ ช่อดอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๖ เด็กชายปรัชญ์ฐีปกรณ์
หนูคง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงธัญรัตน์ ทินวงศ์เพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงเมธาพร ตุกวุ้น
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงวิริยา รัตนปฐม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงณัฐชา การะเกตุ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงธมนวรรณ พึงลำภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงสายธาร พรหมโชติชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายชุติพนธ์ พรมดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงนาตยา บัวเปนไกร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงณัชชยา เจริญสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ นุชน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แดงหมาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายเจษฎา หนูแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงจิตติมา ปนเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงมาริษา นิตย์ปราณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายคัมภีร์ แสงโภชน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายวรากร กุลชะนะ
๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายมันตริน หลิมสุนทร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงครองสิริ ศรีสุข
๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงสิริยากร แก้วจรัส
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงธัญชนก นุ้ยจินดา
๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทร์ฉาย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงณภัทธ เภาโบรมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายชัยพัฒน์ ซุ่นพงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงพิชชาภา บัวแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายคฑาวุธ คงสุข ๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงรติรส นพรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายธนากร แก้วขาว

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายนฤเทพ แสงอรุณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายศิวกร ทองอยู่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายสรุจ แก้วเนียม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายณัฐชนน วรรณมาลี

๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แดงงาม

๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายนาวิน คำแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายอนุภาพ เด่นวาสนา

๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายอชิระ หนูเกือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายชนะพัฒน์ ตาลหยง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายปุญญาวี เกรียงเลิศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงอัจจิมา โปร่งปลอด
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงชมพูนุช สุวรรณกำเหนิด ๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์สุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายเฉลิมมงคล จ่ายนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ สายมณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงสุนิษฐา แก้วมาก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายพีรพงษ์ คงสม

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายญาณเทพ เส้งกิง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายจารุพงศ์ หนูละออง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายกฤตพร กำลัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายสุทธิพร แก้วมณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร สงรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวแท้
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงสุภาวิดา คงมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยนุกูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๐
นางสาวสุปรียา หมานโส๊ะ

๒๙/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงกรรณิกา อาญาเสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ตันทชุนห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงธนวรรณ มิตรสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายธรณินทร์ พลมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายปรีดา แซ่โต้ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงปรียานุช นุ่มเรืองรัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายปารเมธ อมรยุ้ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงพิริสา โคสิตลักษณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี หมืนพล

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายภูวิศ เนาว์ศรีสอน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงสวนีย์ จันเอียด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แก้วมณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปูนิล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงจิรดา สุขสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายธนภัทร จันทร์ผล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายธิติวุฒิ ถันอุปถัมภ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ตุ้นสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายบวรนันท์ คชทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายวีระพงษ์ มีแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงสปนงา เจริญรูป

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุนิษา ชูประดิษฐ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงอรวรรณ อิติพันธุ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงอังคนางค์ พรหมรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายเอกลักษ์ เวชภัณธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายกิตติพนธ์ มากมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นกจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงปวริศา ทองศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงภัคพร ทองพิมพ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ จักษุภาค
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายมฤคราช แสงสว่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงรัตนาวดี จันนก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงวรรณี มีศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายสรัณ มณีเพ็ชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายอรรถพล แก้วดีเลิศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เขียดนุ้ย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายเรวัชร เอ้งฉ้วน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงเอริตา กาญจนเพ็ญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงแพรวา กาญจนเพ็ญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงภวิตรา สังข์เพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายชัยธวัช แซ่วุ่น

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ผล
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายนาวิน สุกใส
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพ็ชรบุรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายพิษณุ บินล่าหมาน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายภูริต แสนรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงสุกันยา มรรคโช
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ช่วยนุกูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๘

นายณัฐชนน จันทสโร
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงฐาปนีย์ ศรียาเทพ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงนันทพรรณ อนันตพงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๑

นายกลวัชร นวลศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๒

นายกวีศักดิ

์

สิงห์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๓

นายกิตินัด มีจิตต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๔

นางสาวกุลธิดา อุไรพันธุ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๕

นายคุณภัทร จิตตรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๖

นายจิรสิน ถัดกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๗

นายจิรายุทธ แดงงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๘

นางสาวจุฑารัตน์ เรืองศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๘๙

นายชลสิทธิ

์

สังข์น้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๐
นายชัชวาล หมุนไหม

๑๘/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๑

นายชโยดม สังขปกษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๒

นายฐานันดร นิลรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๓

นายณัฐพล เกษตรสุนทร
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๔

นางสาวณัฐริกา กูลเกต
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๕

นายณัฐวัตร พรหมอ่อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๖

นายทวีศักดิ

์

ศิริบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๗

นายธนภัทร บุญรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๘

นายธัณวาราฎ แสงประดับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๗๙๙

นายธีรพงศ์ คงเอียง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๐
นายธีระภัทร์ ทุ่มเพชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๑
นายนัฐพล ชนะชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๒
นายปกรณ์เกียรติ ชะนะชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๓
นางสาวปนัดดา ยิมอิม

้ ่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๔
นายพัทยา เวชภัณธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๕
นายพุฒิพงศ์ หนูโยม

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๖
นายภานุเบศร์ ฟองฟก

๐๒/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๗
นายภาสกร ตินไล่

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๘
นายยศกร สายสิงห์ทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๐๙
นายราชันย์ ขาวสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๐
นายราเชนทร์ ขาวสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๑

นายวงศธร คงสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๒

นายศุภกร ขุนบุรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๓

นายศุภกฤต อุทัยพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๔

นายสมภพ ก้งเส้ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๕

นายสิทธิกร เพ็ชรรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๖

นายสุทธิพงศ์ ดาวประดับ
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๗

นางสาวสุธิสา ถันอุปถัมภ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๘

นายอภินันท์ แขกวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๑๙

นายอภิสิทธิ

์

ศิริพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๐
นายอรรถพร หัสมิตต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๑

นายเกียรติศักดิ

์

เอียมเซียม

่ ่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๒

นายเฉลิมเดช วัฒธานนท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๓

นางสาวเมธาวี ยกสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๔

นายกฤษณ์ เซ่งเส้ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๕

นายฐิราชัย มะเลโรหิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๖

นายณัฐนนท์ ด้วงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๗

นายณัฐนันท์ เสนพันธุ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๘

นายปรเมศวร์ นิลพงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๒๙

นายวีรภัทร จันทร์มา
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๐
นายศุภกิตติ

์

แขกทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๑

นายอลงกรณ์ สังข์แก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๒

นายกล้าณรงค์ แก้วประดิษฐ
๑๖/๐๖/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๓

นายรัตนพล สาระอาภรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๔

นายภัทราวุธ สมัครพงศ์ ๔/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๕

นายกฤตวัฎ คงเพ็ชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๖

นายกฤษณะ รัตนสุนทร
๑๔/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๗

นายกิตติพงศ์ แก่นแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๘

นายกิตติศักดิ

์

คงสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๓๖

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๓๙

นายณัฐนนท์ เพ็ชรคง
๑๕/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๐
นางสาวนันทิกานต์ มณีนิล

๒๐/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๑

นายพรศักดิ

์

ยีสุย

่

๐๘/๐๙/๒๕๓๗
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๒

นายพันธวิส พรหมทัศน์
๒๕/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๓

นายพิทักษ์ บัวผุด
๐๓/๑๐/๒๕๓๗

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๔

นายสมศิล รัตน์ทอง
๐๔/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๕

นายสิปปกร กาพินธ์
๐๔/๑๐/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๖

นายสิปปภาส กาพินธ์
๐๔/๑๐/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๗

นายอรรถพล จันทร์ช่วย
๑๗/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๘

นายอำพันธ์ คงไสย
๐๒/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๔๙

นายเดชสิทธิ

์

นพคุณรังสฤษดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๐
นางสาวสุภัสสร จันทร์มณี

๑๖/๐๓/๒๕๓๗
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๑

นางสาวเรวดี ยิมสังข์

้

๑๕/๐๖/๒๕๓๗
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๒

ว่าทีร้อยตรีสุรชัย

่

สุจวิพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๒๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๓

นางอัญจิดา สุจริตธุระการ
๒๐/๐๓/๒๕๒๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๔

นางพัชรี จันทวาส
๐๗/๑๒/๒๕๒๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๕

นางสุนันทา เพ็ชรรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๒๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๖

นางวิราวรรณ พร้อมมูล
๑๘/๑๐/๒๕๒๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๗

นางอภิญญา กาญจนมุณีย์
๐๘/๐๓/๒๕๒๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๘

นายสมชาย กล้าแข็ง
๒๗/๐๗/๒๕๓๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๕๙/๒๘๕๙

นางสาวสมนฤมล เพ็ชรมณี

๒๙/๑๒/๒๕๑๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงณิชมน แซ่ด่าน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายปกรณ์ ซุ้นสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงปยะฉัตร ดำมาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ วงค์อรุณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงวิลดา ดำมาก
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายศุภกร เต็มปล้อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๖
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ซุ่นซิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงพัชราภา สิงห์โง่น
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๘

นางชัญญ์ญาณ์ ศรีพิเชียร
๑๑/๕/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๖๙

นางสาวฒุลิกา แสงสุวรรณ
๒๔/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๐
นางวันเพ็ญ ศรีคะนอง

๒๕/๖/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายคณิศร ไชยแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายคทายุทธ์ ช่วยรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายจตุพร วัฒนคีรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายจิระพัฒ หนูสันทัด
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงจุราลักษณ์ คงพร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายตรีภูมิ พรหมจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายธัญวรัตม์ ทองมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายนฤเดช
หมืนแกล้วกล้าวิชิต

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายพงศกร วงเติม

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

กาลพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงพรสินี ชูรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๓
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ รัตนวรรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงมลิวรรณ์ บุญนาค
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายรพีพัฒน์ มหารงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายรัตนากร ดิษฐ์เจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงศศิธร ซุ้นลี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายสิทธิชัย เพชรศรีสังข์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันท์สระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงสุริศา หนูรุ่งเรือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงอรณิชา สุวรรณรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงเกวลิน ศรีคงทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายปรเมธ สุขสะอาด
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงอัมพร ฉัตรจินดา
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงณิชนันท์ ไชยกายุทธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายธรณิศ ทองคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๗

นายปวันรัตน์ กาฬวรรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายพศวัต วกเอียด
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายพิทักษ์ บัวน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงภาวิณี ทองมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายวิษณุ ศิริรังษี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายสัญญา จันทร์พิรุณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายสุรพศ สุขธร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายศิวกร บัวน้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๕
นางสาวคชาภรณ์ สนิท

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๖
นางสาวจารุณี เอียดสุย

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๗
นายศิริโรจน์ ด้วงน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๘
นางสาวศิโรรัตน์ นพรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายกฤษณพล แก้วละเอียด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายกีรติ คงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงจารุภา เพชรสุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงชลธิชา กาฬวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ผุดผ่อง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายธราเทพ สิริสุวรรณโณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายนพนันท์ รัตนพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ชูราษฎร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายวีรภัทร พลีดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงสวรรยา ทาศร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายสิรามล กองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายสิริกร บูลย์พิชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายเลอศักดิ

์

สุขธรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงเหมวดี ชุมแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายไตรเทพ หงษ์จันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายกิติพงศ์ ประสมวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงจันศิริ แก้วพ่วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงพรนภัส รักษาชนม์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายศุภากร จิตมานะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายสิริกร ดำดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ รัตนอุไร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงกมลชนก มนตรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายกฤตเมธ มาลาวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงจิระรัตน์ ถึงเกือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงญชาฎา จันทร์แก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงญาณิศา หมู่พยัคฆ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายณรงค์ยศ รักขา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายณัฐวุธ สักคุโณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายถิรวัฒน์ แสงศรีคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงธนัญญา ประชี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงธีราลักษณ์ คงเดชะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายนราธิป ปกสีแซ่
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงปยฉัตร ปฐมนุพงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายพชรพงศ์ ละม้ายพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ครุเส็น
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงมลฤดี สุวรรณโณ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายรัชตวัลย์ สร้อยสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายราชทาน คงเดชะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายวรชิต เทพทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายวัชรินทร์ วุฒิกระพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณสะอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงสิรินทรา วงษ์จันทร์ทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงอทิตยา ปนแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงอนุสสรา สุวรรณคีรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงเกวลี สุยสุทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายโกวิทย์ แสงแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายณัฐกรณ์ โภชนกิจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายณัฐวัศ ชูช่วย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายดุอา จันทรปาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงปรารถนา ช่วยทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายภัชรพงษ์ บัวรอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงยามิล้า สุวรรณหมาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงชนิษฐา อ่อนคง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงฐานิตา เลียมสุวรรณ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงรัตนวลี อชัยยัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ คำแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองหนู
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงธนิตญา แก้วสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายนนทกร สมบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงศิริขวัญ นุสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงพิฌามนต์ เพิมพูล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายภานุพงศ์ บุญกำเหนิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายมารวย อุทัยแจ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงชนากานต์ แก้วชุมพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายนันทวุฒิ ครุฑสุวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายกำธร โต๊ะกะหรีม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงกิตติยา กาฬเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายคงศักดิ

์

เพชรนุ่น
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงจิราธิป สุระคำแหง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงซ่าร่า มินแหละ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายธนา หมัดหมัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายธนาภัทร สุระคำแหง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายธีรภัทร์ ภิรมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงนาฎา สุระคำแหง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงปทมา เทียมเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วไชยศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ โต๊ะกะหรีม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงวรนุช แซ่จิว

๋

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ศรัทโธ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงอารยา สุระคำแหง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงอุมากร นิยมเดชา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายไพรสน เจียรติว

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายจิรยุทธ จันทร์ทิพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายชัยภัทร ไชยแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายณภัทร เหมมัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ รังษี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายพีรพล จอมสุริยะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายศราวุธ บัวเนียว

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายสราวุธ กาฬเนตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายหมัดฉา สุระคำแหง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๖ / ๒๘๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงอรัญยา นำเยือง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงอารยา นิยมเดชา

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงเมยาวี ทองเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ปราบพาลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายกฤษฎา ไชยมงคล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงกัลยาณี วีสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงกานต์ธีรา จันทะปาโต

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงชนากานต์ ปลืมใจ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงชลิญญา รัตนอุไร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงชุตินันท์ อักษรวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายณัฐกรณ์ พันธุ์ประดิษฐ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายธนวุฒิ อู่ตะเภา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายนพดล อักษรวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายปรณต รักแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงผริตา ศรีสมัย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงภาริดา ปราบพาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายรัชต์ธร กระโหมวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงวริษา บัวลอย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายวัชรพงษ์ แซ่ไล้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายวิระศักร์ พันจินา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายวีรภัทร จินดารัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงศิรภัสร ไชยมณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายสหรัฐ สุวรรณรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายสิทธิคุณ สมจิตต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายอดิเทพ เลียมสุวรรณ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายเรืองศักดิ

์

เทวรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงกนกณัฐ ทิพย์ดี

๒๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๗ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เข็มทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายคมสัน แก้วอักษร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายจิรวุฒ รักเพชร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายชาคริต รอดรมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงชิดชนก ต่ายโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงญาณิศา ชูชีพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายทานุทัต จันทร์ทิพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริธรรมพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายธีรภัทร เรืองศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายธีร์จุฑา ปานรังศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงนภัสกร ทองหนู

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงนริตา พุ่มโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายนรเทพ สุทธิโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงนาตาลี จีระพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงนาตาลี สังกะสี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงปาริชาติ เจริญวิริยะภาพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายพูนศักดิ

์

วัดหมืนวัย

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงมุกตะวัน สังข์คง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายระพีภัทร ดวงประทุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายวรโชติ กริวกราย

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายวีรพล ปลืมใจ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงศณพร เต็มพร้อม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายศดานันท์ ศรีสมัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงสุนิสา บุญสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงสุนิสา สงวารี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายสุภัทธ์ จงแจ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายสุริยะ สุวรรณมณี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายอรรถกร ชูไพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงธัญรดา เพ็ชรจำรัส

๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงธัญชนก ระมณี ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายกฤตเมธ กิมาคม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงณัฐชภัทร ทองศิริพันธุ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายธีรภัทร หนูชัยแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายปรเมศร์ ปลืมใจ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายพนมพร ปนมี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายพลพล หลงมาดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายรภีภัทร จันเมือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงรินรดา สง่างาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายวีรพล สุวรรณรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายวุฒิชัย รัตนผล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายศักรินทร์ จินดารัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายหิรัญ สุระคำแหง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายอติชาต สุวรรณศิลป

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงเปนดาว ประทุมวัลย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายพรเทพ พรรณสัณฐาน

๒๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายกฤตนันท์ อุสาหะ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กชายชยากร เทพสุริวงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงชิดชนก จันทิมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงชุติมา แก้วสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ตำภู

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ หวังมะโน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงธัญญเรศ เกษสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงธิษณามดี ทองเกลียง

้

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงนลินี เซ่งเต็กอิว

๋

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงนิจวรรณ บุหงา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงปนัดดา อุทัยพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายศักดินนท์ ลอยสาคร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายสรวิชญ์ ชูช่วย

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายสุทธิพงศ์ มาลัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายอัครวิชญ์ รัตนะนุกูล

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงกานดามณี คิมหันต์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายชาคริต วีระพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายชิติพัทธ์ สง่างาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ซ่าซี

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายณัฐพร มุสิกพงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงธนัญชภรณ์ สังข์อนันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายธาวิน สงมาก

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงยุวดี เกือมี

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายอนุชา พูลสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายกิตติพัศ ทรพิษ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ อุทัยพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายดลสิทธิ

์

คำมณี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายธนพัฒน์ แก้วนพรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายปยวุฒิ เข็มทิพย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงพัชรพร ปานถาวร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายพัทธดนย์ จันทิมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงลลิตา เกษตรสุนทร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงวริษา จันทร์เพ็ชร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๙ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงวาริภรณ์ แย้มไสว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงวิภวานี มงคล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ หนูชู

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายวุฒิชัย คงมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เจริญพร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงเอมอร วิทยา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายกิตติภูมิ เพิมทรัพย์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงชนกเนตร สุวรรณรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายธนพร คงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายปวริศ แก้วภิบาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงปนมุก หมัดหลี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายภูริภัทร ขุนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายวุฒิภัทร ขำพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายศุภชัย แก้วแสงอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายสมชาย ไชยเวทย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายสิทธิพร จันทรังษี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายจารุวิทย์ บุญศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ แสงแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายธีรภัทร สาแล๊ะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายกฤติน ด้วนมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายณชพัฒน์ ด้วงสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ วีระพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายกฤตพจน์ แสงประดับ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงจุฑาธิป เซ่งเอียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายธวัชชัย สิงห์ทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายธีรวุท แก้วงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงปนัดดา จันทรสุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงเยาวเรศ สังข์ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายเศรษฐกิจ สังขพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นิลรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงวัลลภา สิงห์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายศศิเดช ศรีนวลขาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงสุภิญญา แซ่คู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายกิตติธัข สุขสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายคฑาวุฒ หิรัญพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายฉันทวัฒน์ สุวรรณกิจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองพรหม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ชูแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงศิริภัสสร สุวรรณแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายนนท์ธวัช เกษตรสุนทร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงกัลยกร เจะบือราเฮง
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงณัฐพร พรมถิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงจินตนา บุรุษราษฎร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมศาล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงศรัณย์พร จันทร์สุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงศวรรยา อารมณ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชร์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายไตรทศ แก้วเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชัยแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงจารุกันย์ บุญทองแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงนัสชฎา กมลสิทธิสถิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงรชต ปญญาโญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายวัชรพงศ์ ธรรมศาล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงวิรตี อ๋องเซ่ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา เสาแสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงคัทลียา รุ่งเพ็ชร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงนุชจรี ยามา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงบุญญนุช บุญสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงรักษิณา ช่วยประสม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงอภิชญา ดวงสุวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงอริสรา จันทศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายไอลวิล จริงจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๗

นายวิน แสงทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา พัดจัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงแดง สมพงค์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงชนันฐิญา แก้วมณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายปรเมศวร์ ทิพย์รักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงชลดา แก้วเดช
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงบัวชมพู เขียวสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงปวีณา รักธรรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงปานระวี บำราญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงณัชชา เกตุแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ขวัญไพบูลย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายธนวัต ยางทอง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงธัญวรรณ พูนเพิม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงนรากร หนูมี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงนาทาดา ทองเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๒
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

พูลสุข
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงปารวีย์ รอดเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงพิชญาภัค นำพล
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายภรเสก แปดนิรัติศัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ใจแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงศรัญญา จินดาพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงสรัสวดี ชืนกลิน

่ ่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายสราวุธ จันทร์โท
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงอติกานต์ ศรีวิเศษ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงอลิษา
พฤกษ์เลิศตระกูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ รักขา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายกุมพันธ์ ปนสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงจันทิวา จันดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ละเอียด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายชวัลวิทย์ ใจวงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงณัฐญาดา แซ่ก่วน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทร์ช่วย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายธีรศิลป เจริญใจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายนันทพงศ์ ชุมจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายนิธิบุตร พจนฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงนิภา ใจดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา พูลแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายบุญทัน พวานุวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายปยะบุตร พจนฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายพุฒินาท แจงแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี เฟองภูเขียว

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายภาณุเดช พุทธบัวงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายภูสิริ ลอยจิว

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายวุฒิชัย ทองแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงสุปรียา ปญญานิยต
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงอชิรญา พรหมบัณฑิต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายอาดีซีน หมัดอะดัม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงอารียา ซาติค
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายเอกราช กุลัดนาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ คงดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๗
เด็กหญิงกฤษณีนาฎ ทองอินทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หวานแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงกมลชนก พรหมแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงจีรนันท์ หวานหู

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายฉัตรชัย พูลแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงชนาภา วงค์ล้อม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงซามียะห์ ยูเปาะนะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงฐิยาพร ใจดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายดาวุฒิ สุวรรณชาตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๖
เด็กหญิงทรรศวรรณ ชิตพิทักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายธิติวัฒน์ เรืองหิรัญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายบุญลาภ ชุมประยูร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงปริศนา สิทธิไวย
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สุขช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิพย์พิมล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายภานุเดช สร้อยสกุลณี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายภูริพัฒน์ กลินจันทร์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงมณีวรรณ แก้วเถิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คงจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ช่วยคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายศุภกร
พฤกษ์เลิศตระกูล ๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงสุชานันท์ บัวนุ้ย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงสุนธรีย์ยา เจ๊ะดอ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุภาพร หวันโสะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงสุรีย์พร ไชยพงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายอดิเทพ โกมุท
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายอนุชา ดิเรกวัฒนสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายอมรเทพ ทองอยู่คง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายอัครชัย จันทร์อุดม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายอัฟฟาน สาริบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายอาทิตย์ วิถี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงอินทิรา หลงสลำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา วันเล็น
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงโซไลดา โต๊ะนาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายกรินทร์ เกือชาติ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายกฤษณะ หลวงพูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงคลีมา วงศ์สุวรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงจิตติมา สังข์ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ วิมลพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายจีรวัฒน์ อักโขสุวรรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงชนิกา ชัยรัตนมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงชลธร เนียมเนียว

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ รอดชาติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายชาญชัย วงกุฎ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ ปานแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายณัฐพล แสงเต็ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายณัฐวุติ ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ์ มลสิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายธรรมศักดิ

์

จังกินา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายธัญวุฒิ สุวรรณรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายธีปกรณ์ ชูสินโท
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กชายธีรนัย ทองงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายบรานนท์ สลีอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงบุษยมาส อาจประโคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายปฐมพง สาครวิโรจน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงพัศลษา คงนวล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงพิยดา ตลึงจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายพีรพัฒษ์ คงศร
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงรุจาภา เหตุทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงวรรณวิษา เพชรขาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายวีรพงษ์ สุวรรณรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงศศิกาณฑ์ แก้วหนู
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงสุธารัตน์ เทพไชย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ นิลทะรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บำราญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงอรกัญญา ช่วยเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงเกวลิน ขุนสุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายกันตภณ รักเอียด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายคชรัตน์ ไกรสุวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ วิริวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงดารนุช แก้วมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงนฤมาศ ทองแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงปุณยนุช เพิมพูนนิติธรรม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายพานทอง อาจรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงรังรอง มิสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงรุจิรา เพ็งด่านจาก
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงวรรัตน์ รัตนะโสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงวุ่น สร้อยแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๘

นายศุภกร ทาทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๒๙๙

นายศุภกฤต อุตะมะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๐
นายสิทธิวุฒิ มูดอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงเจนจิรา จิตจำนอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๒
นายสุทธิวงศ์ ชูทอง

๒๓/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๓
นางสาวจิตตินันท์ สุขศรีเสน

๒/๐๓/๒๕๓๓
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๔
นางสาวจันทร์ฉาย ขุนรัตเวก

๒๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๕
นางสุวรรณา ซ้ายหนู

๑๓/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๖
นางพรจิรา อินทรัตน์ ๖/๕/๒๕๑๔ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๗
นายบุญชืน

่

กาญจนกุล
๒๗/๐๑/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๘
นายพชรพล มณีธนวัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๓๐๙
นางสาวลักขณา วานิยะพันธุ์

๑๒/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๐
นางสาวเอมอร วัฒนยมนาพร

๐๙/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

วัดหาดใหญ่สิตาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๑

นางสาวแสงอุษา แพ่งสภ
๑๖/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๒

นางสาวดวงตา สาลีเกษตร
๐๙/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายชนกชนน์ พุทธวัน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ไชยมุณี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงกมลชนก คงถาวร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงตุลญาพร แท่นประมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงปพิชญา ประแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายเกียรติกร พูลแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายพลชนก พุทธวัน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงบุณยานุช เปลียนสี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงอธิชา ศรีอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ หวันเอียด

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงธัญชนก ศรีวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายธนบดี ดวงแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ หนูหมาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงนงรัตน์ อารีรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงอนัญญา มะโนสนีย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงอรุโณทัย สายวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงญาณิศา แซ่ฮ่อ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ จิรนิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงเจตสุภา แก้วชูชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงวริศรา หวังแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงวรินทร์พร เพ็งศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา คำแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงภาวินี ดุกดอกจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงขวัญข้าว สุขเกษม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายกรณ์ แก้วบุญชู
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เนืองแก้ว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายเจษฎา คงผอม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงนุชนภา มโนทัศน์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงวิชชุดา หนูชัยแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๓
เด็กหญิงกัญญามาศ สามสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงภรณ์ชนก สุขพูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงสุเมธินี เดชทองจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงพิชามญซุ์ เจียงยี

้ ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงภาวินา วรรณะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ สะอาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ดีเมฆ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๖ / ๒๘๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงปภาดา แซ่เล้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงศันสนีย์ นาคคำพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงสาธิตา สิวายะวิโรจน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์สวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงสุภาพร คงย่อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายอดิศร ขุนบุญจันทร์
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายพชรพล ไชยชะนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงณัชชา ขวัญฤกษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายเจษฎา สวัสดิมงคล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงดวงตะวัน
ปญญาแก้วพิทักษ์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายทินรัตน์ รัตนมาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา คันธชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายจักรี มณีโรจน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายติณพัฒน์ หนูปาน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายณัชพล คงประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายปรมิน ทนทาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงโศรดา มีทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงอาภัสรา ชัยชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงพิริศา จริงจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงนันทิญา วิชัยดิษฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายพัชรพล โชรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายธีรภัทร เถ่นว่อง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงศิรดาวดี นำแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงนัทมล พรหมคง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายธีรภัทร รักษ์หิรัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงอรัญญา ทองแท้
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ พันทวี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงลลิตา ธนะโชโต
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงกิตติภรณ์ บุญมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายธเนศวร เพชรหนูเสด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผุดผ่อง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงเจนจิรา อวยชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงทิพย์อนงค์ คงถาวร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงบุษกร แก้วธวัชวิเศษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เปลียนสี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงปภาพินท์ เหล็กแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายอนุชา ทองอินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงแพรวา คงประดิษฐ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายจารุพงศ์ ทองวิเชียร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายณัฐพล ลิมสกุล

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายพันธาพล คงคาเมธากุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายณัฐวัตร นาคจินดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายชนินทร์ รักษาศีล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ วิเชียรรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงเนตร์สุวีณ์ วัฒิวรรณผล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายภาคิน พูลแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายภูวนารถ โอเคลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงระพีวรรณ ชูช่วย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงรวิสรา ทิพย์ศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงวโรทัย วิไลศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงศอบารียะห์ แก้วมังกร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงอนิศา ชุ่นขวัญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายฮูดี ภูมิบุตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงอัสราภา ธนูสิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงกัณฑิมา แสงอาทิตย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงพัชราภา เซียห้วน

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ใจ โมเล็ก

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชมเสียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงมนสิกาน สุทธิพันธุ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายวีรชิต มากเกือหนุน

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงนัสรี หนูสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงพัทธนันต์ บัวลอย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายพัทธพล บุญประกอบ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงสุมินตรา เจือจิตต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายอนาวิล ปะฏิวาโห
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๕

นายณัฐวัตร สุขนุ่ม
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายธนพัฒน์ สุขประเสริฐ
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายวาสินธุ์ ศรีอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายนันทกร นพสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายสรสิช เวทายันต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๘ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงอาภาวีร์ จันทรา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงโนรีสา นิเซ็ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายธันยพัฒน์ งามสุภัคตระกูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงสุวภัทร ทองคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๔

นางสาวกุลธิดา กลินดี

่

๓๐/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๕

นางสาวนภัสวรรณ นพสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๓๒ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๖

นางสาวเนตรนภา เปราะทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายประติมากร ปายอ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงอนุสรา นะหีม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงซานิต้า โสยโอ่
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงธิดารักษณ์ จันทะวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงพุดพิชญา ชาติสุขศิริเดช
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงชญาดา ชาครหิรัณย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงอภิชญา บุญขวัญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงนัยนา จำปา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายสธิตคุณ ชุมแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงดุลญา วัลย์ยี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายกวิน พัฒน์ช่วย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงมัสหยา สามาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงวีรภัทรา หมัดสี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงอัสมา หวันหล๊ะเบ๊ะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงณภัทรสร จินดากุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงณิชา วงศ์เทพ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๓
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ปานมี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ศรีธรรมโชติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงวศินี แก้วทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงนิลปทม์ บุญช่วยธรรมกิจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงณิชกานต์ สิริจินา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายภัทรภณ สุวรรณมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงอัญชิสา พรหมจรรย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงกิสรียาร์ ไมอิสสระ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงวนิดา บุญพิชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายนัชทวัฒน์ อัมภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงศศิธร แก้วศรีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายชยพร วังสุจริตกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๙ / ๒๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายพศิน อำภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายธีรเดช เหมแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ แสนสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายภัทรพงษ์ ซ้ายขวัญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงสิริวิมล นิลพันธุ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายชวนันท์ พัสดุสาร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายชาญรวินท์ ตังปรีชาพาณิชย์

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงชุติมา ทัวยาบัตร

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงณัฐกาล
ติระนาทวิทยากุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงนรินทร์พร ปะฏิวาโห

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ไกรฤกษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงวรันยา หละตำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายศักดินันท์ มิดดำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงธนัชชา แก้วทะนง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงปวเรศ สงสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงปทมา รักนุ้ย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทรโชติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงมูรีนา ล๊ะอาหลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงมณธิฌา ปรีดาภาพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงดารียา ชอบงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงอรุชา วัชราภรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายก้องพจน์ ตามพานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงดวงฤทัย โรมจุรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายธนบดี ช่วยนุสนธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงฟาเดีย ตะแอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงสุฮัซน่า กาฬเนตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี ศิวะนารถวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วเอียด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

บุญกูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงนิชาภา แหล่ทองคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงดามิยา หมุดเหล็บ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงสิรีธร หมัดศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงลีน่า บิลร่าหมาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงนวนันท์ สิงสาโร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงรุสดานี หลงจิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายศรายุทธ ทรัพย์สิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงปณนิกา วุฒินิติกร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงอัญรัตน์ เจริญคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงกฤตพร ฝายทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายวัชริศ แจ้งวิโรจน์กุล
๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงลดาวรรณ เพ็ชรมณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงโสรยาพร ขำแจ้งชัชวาลย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายสรสิช เภาศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายปยรัตน์ ยังแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายอธิชา ใจดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายจารุวิชญ์ ชูภักดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงกัณฑิมา ยกทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงวริสา รัตนพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงอรจิรา ยิมแย้ม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายชูรัช ชลถาวรกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายเธียรปกรณ์ ราคลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายนิธิศ พลากร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายปยวัฒน์ สาแหละอาดัม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายพันธวิช ชอบงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายรชานนท์ ชนะวรรณโณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายรพีภัทร เหล๊าะโต๊ะหมัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา สาราลักษณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงขวัญจิรา มณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พรหมเอียด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงนพรัตน์ ผ่องแผ้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงนาตาลี แสงวงษา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงพัฒน์นรี วงศ์พฤกษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงวันทริกา แก้วมณี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร เสาว์สุรินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงธนพรรณ ลิมประเสริฐ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงปานขวัญ จุทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงรัตติกาล บุญรัตนัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงรุ่งศิริ จันทสุวรรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายอรรถกฤต แช่ลิม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๔ เด็กหญิงซีตีโน้ตอารีซา
เส็มหมัด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๑ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงธนัชพร จังกับ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงวริศรา หะยู
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงสุรีภร ศรีแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงกนกพร จัตุรงค์แสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงพควดี สุวรรณชาตรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายสุรบดินทร์ ขุนจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงจีระนันท์ มิลินจรัสวุฒิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงซิตี

้

สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงนันนภัทร์ ศิรินุพงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ทองขาว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงลลิษา แซ่ลิม

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงสุชาวดี รัตนพงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายธนกร สมัครพงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายนิติรัฐ เจริญวิรยะภาพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายเพชรจินดา จันทร์เส็ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงดามิยาอ์ สันสะอีด

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายบุญฟา เพรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายปธานิน ชูสินโท

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายพงษ์ศิริ เฟองธนาวัฒน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายศุภกรณ์ ภักดีสุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงพลอยสวย เอกกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงศิวนาถ คงนิล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายคามิน อภยานุกูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายณัฐพนธ์ ชุมเพชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายเดชธนา ขุนชำนาญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายพชรพล มังคัง

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายอนุชิต ขาวผ่อง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงปฐมวรรณ หนูทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ บุญธาราวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายอนุชา เพชรสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงภัคจิรา โชติรัตนสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงอรรถวดี ขุนชิต
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายธีระ อำนวยผล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายสหรัฐ เซ็กศูนย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายสายฟา เพ็ชรสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สกูลหรัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายอานนท์ บินหวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงธนภัสสร พุ่มนุ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงปริยดา แก้วสุวรรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงสุนีตร้า ถาวรสาร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายชญานนท์ แซ่จุง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ชูเพ็ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายธนภูมิ โต๊ะดิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายธนากร เหล็กม่วง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายพฤฒินันท์ พรหมเสนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายวรเดช เทียบรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองชูช่วย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อะหมัด
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงนภัสสร ไข่แก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงปญจรัตน์ อภิปริญญา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงปานรวี บุรีภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงสุไรดา หมัดอะดัม

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงอารียา หีมหล๊ะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายธนภัทร สมุทรสาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงลักขิกา แสนทวี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงอิสรีย์ญา ไทยยะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายกวินท์ แก้วศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ นำพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงบุษบา ฉายวิริยะนนท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงกรกาณฑ์ เสริมชูสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา เจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงปวริศร พิชัยรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงอริสรา หมีนนุ้ย
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายธนศักดิ

์

อุ้ยหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงเพชรสุดา เวียงจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงสิริภรณ์ มีสงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ภู่ภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายธนกฤต เรืองชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายชนาธิป นกคง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายธนกฤต นิลพฤกษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายคุณกฤต สุวรรณพงษี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายวรเทพ แก้วมณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ ปานสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๘

นายเดชเดชา แดงดิษฐ์เครี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๕๙๙

นายรัชชานนท์ จันทรปาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๐
นางสาวรุจี อรนพ

๐๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๑
นางสาวทิวาวรรณ รอดทองอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๒
นางสาวกนกวรรณ พุทธกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๓
นางสาวชมพูนุช จิโนวัฒน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๔
นางสาวดิษย์ธิดา บุญรุ่ง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๕
นางสาวพจนีย์ วิระศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๖
นางสาวรมย์ชลี ทองจำปา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๗
นางสาวณัฐพร บุญจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๘
นางสาวสไบทิพย์ ฐานะพันธุ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๐๙
นางสาวนูรรีสา มะลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๐
นายสถาปตย์ มูละ

๑๒/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๑

นางสาวเจนจิรา คงตุ้ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๒

นางสาวธัญรดี ธนะนิมิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายเทิดศักดิ

์

แก้วมณี
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายกิจฐิชัย อินทร์จันทร์
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงณิษา นะระโต
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายกฤษฎี เปราะทอง ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ เกือกูล

้

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายกิติพงศ์ เหมพันธุ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงจันทิมา เขียวศิริ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทสาระ

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงณัฏฐนรี สมพงศ์
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา ปญจาลักษณ์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายธันวา พงษ์ชิราวุธ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

หนูชุม
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๕ เด็กชายมูฮำหมัดยูโซ๊บ
หมัดบิลหีม

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายอริด บิลไบ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายณัฐพล สังข์ชัย ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายปย์ เรืองสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายอะนัส สมัครหานาย
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงซาฟยะ แก้วนก

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงนิตยา สุวรรณสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายวรวิทย์ เหมพงค์
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายสุริยา สมสุรินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายวินัย เพิงคาม
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายณัฐวุมิ แปนเอียด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงโรซัยน่า หมัดอะดำ
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงอุมากร ศรีน้อย
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงวทัญูตา สินเปย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายสรรเพชร อินทร์จักร์
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายเฉลิมรัฐ หงษ์ทอง

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เมืองสิชล
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายนพปฎล ปะดุกา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงใหมดีหน๊ะ พุ่มม่วง
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงนัทมล เมืองสิชล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงสุนิษา ทองทา ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงรัตนพร เพชรจำรัส
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุขบูรณ์
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณมะโน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงธนวรรณ วิชิตวาที
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายศิวัช สุวรรณ์อำพร

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายพีระพล เขียวศิริ
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายชญานิน มูลมณี
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายปารเมศ แก้วมณี ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ เด็นใสหมัด ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ เทอดสุวรรณ
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายสรยุทธ สมัครหานาย
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ สองใหม่
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ แซ่ลิม

้

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายธนธน เอ็มเบ็ญหมาด ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงพรนภัส แก้วงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงนาตาลี ราชแดะหวา
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงอทิตยา คำพรหม
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงธัญสินี จันทร์ชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงนัจมีย์ เระเบ็ญหมุด
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงธัญทิวา ปวกพรมมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงอรสา บุญธรรม
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงพรนภา แก้วงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พุ่มพฤกษ์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์ชนากุล
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาภักดี
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงพลอยชมพู หยอมแหยม ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงสุทธิพร ซือตรง

่

๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงดลอัปสร ชุมแก้ว
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงภัทราวดี จำนง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงภัทรพร ปากหวาน ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงสุนิษา ละออง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงสุนันณ์ทา ประดิษฐ์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงวลิสา เด็นใสหมัด
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ อินยะโณ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายชาคริน ลาวมี

่

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงวณิดา ชุมแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงวรานุช หัดเลาะ
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงสุชาดี มีชู
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงมนัสวี วงศ์เชษฐพฤนท์
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายนภดล ช่วยสง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หนูอุไร
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สำนุตโต
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๘
นางสาวพิมพ์ประภา นิลโกสีย์

๑๑/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา ทองดียิง

่

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงณัฐธยา ชุมทอง

๒๖ / ๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงอัศมน แซ่ซิม

๑๕/ ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงไอรดา แวดือราแม

๒๙ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงภควดี พะริกะ

๒๘ / ๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายณัฐดนัย โอตาคาร

๑๕ / ๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายศิริพงษ์ พิมพ์พงษ์

๒๘ / ๑๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงจิดาภา จันมณี

๓๐ / ๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงนัชชา อ่อนด้วง

๒๔ / ๑๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายตรีรัตน์ บุญทอง

๑๘ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงกุลจิรา สุริยา
๙ / ๒ /๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายสุราฤทธิ

์

อินทะปาน

๒๑ / ๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายตันติกร ศรีสุขใส

๒๑ / ๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายเปมทัต มณีกรอง

๒๗ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงปยมาศ ศรีสุวรรโณ

๒๕ / ๙ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงเบญจมาภร ก้อนสา

๒๗ / ๕ / ๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงพิณทอง ช่างประดิษฐ์

๔ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงธัญชนก พูลสุวรรณ

๓๐ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงอาภากร อร่ามวงศ์

๒๘ / ๙ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กหญิงณฐมน อร่ามวงศ์

๒๙ / ๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตต์ ชัยขัน

๑ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงศิโรธร จีระรัตน์

๑๘ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงธัญวรรณ นรรัตน์

๑๘ / ๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงนฤมล ชนกน้อย
๔ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงจรัญญา เจริญบุญ

๒๖ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ สระสิทธิ

์

๖ / ๙ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงอรรัมภา ขาวนวล

๑๙ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายอรรถพล ขุนทองจันทร์

๒๓ / ๙ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายกัปตัน อัตตะสระ

๑๑/ ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงธนาพร ศิริไชย

๓๐ / ๔/ ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงพัชรพร เกิดแก้ว

๒๐ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงวรพิชชา พิจิตรบรรจง

๙ / ๑๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงนราวดี พัทธ์ทอง

๒๗ / ๙ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายประภพ กาเยาว์
๑ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนะ

๑๐  / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายอธิชนม์ พุทธา
๒ / ๔ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายคามิน จันทบูลย์

๑๘ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงรวิสรา เรืองสุข

๓๑ / ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายภัชรพล อังชยกุล
๘ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงทวีพร ตรีวัย

๒๔ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงสัตตบงกช บัวบาล

๒๗ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายเอกราช อักษรกูล

๖ / ๖ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงสุวิมล ยิงยวด

่

๑ / ๕ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ จงจิตร
๑ / ๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงสุไรยา เกือขำ

้

๒๓ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายชิติพัทธ์ ช่วยราม

๓๑ / ๘ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายกตัญู อินทร์เจริญ
๓ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายภานุพงษ์ น่านโพธิศรี

์

๓๑ / ๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายพุทธพล คงเทพ

๑๐ / ๗/ ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงปรัชญา ภูสมมาตร์

๒๒ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายธีระเทพ แซ่ลี

้

๒๔ / ๑๑ / ๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายศุภวัฒน์ ทายา

๓ / ๙ /๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายเมธาวัฒน์ จุลนวล

๒๓/ ๔ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายศักดิเดช เลิศนิรันดร์

๑๘ / ๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงอริญา
สกุลอริยะบัณฑิต

๖ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงสุชานาถ ปดดำ

๑๓ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงวรรณนิษา สุวรรณชนะ

๗ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงอารยา ดวงเดช
๒ / ๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงตรีชฎา สามะ

๒๓ / ๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงปยฉัตร รุ่งเรือง
๕ / ๕ / ๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายชาญวุฒิ แก้วคำ

๑๔ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายณัฐวร นนท์อาสา

๑๑ / ๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายธนดล อักษรคง

๒๘ /  ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายพลบตะวัน สืบชาติ
๔ / ๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปาจอ

๒๘ / ๘ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ วัฒนสันติ

์

๓๐ /๖ / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงสุคนธวา อินแก้ว

๒๘ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายกฤษกร ตูสุวรรณ

๑๐ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายวีระเทพ พุทธวาศรี ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ขุนศักดิศรี

์

๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๕๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วเอียด

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงพรประธาน จันทร์งาม

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงจิราพร สันติสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายจิรายุทธ เทพอรัญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บุตรสาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยกูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงนิภาพร ใจเย็น
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๖
เด็กหญิงปรัศยากรณ์ วรรณอริยภรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงพสิกา แซ่ลิม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงสุภาวดี ถาวรจิตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงกิธิยา ลิมาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายคณัสนนท์ บุญช่วย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายคุณัสนันท์ บุญช่วย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายทรงวุฒิชัย ทองมาตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงนฤมล มิงมณี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงนุชนารถ เกาะกิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายพงศกร หน่อเพชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายฟาอิซ สามะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายภาคิไนย กุลรภัส
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายภานุศักดิ

์

บัวอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายมงคล พูลเอียด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงศศิวิมล เดชดำรงศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงสิปาง ขุนธน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายองอินทร์ เหมรักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายอติวิชญ์ พัทธธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงแพรวา หน่อเพชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงโชติกา ชาลิผล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายคณิศร อ่อนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงจิรวดี คล้ายสวน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงชญานุช
เดชมาก ณ พัทลุง ๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงชลธิชา พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงชลธิชา แซ่เต็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงณัฏฐา ขาวผ่อง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงณัฐณัณท์ สังเมฆ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายธนภัทร จันทรพิทักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงธนวรรณ พิทักษ์วงศ์มณี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายธัณฑนากร ลิบูลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงนฤพร แสงประดับ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงบัณฑิตา พงษาวดาร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงปณัฐดา ทองวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายปวริศร์ บิลหีม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายปวีณ์กร ติษยาธิคม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ มูลเพ็ชร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงพชรภัทร โซ่พลงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงพฤกษา แซ่ขว่าง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงภิญญดา สุวรรณชาตรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงมนัสนัน บิลยีหมัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายยศธนาตย์ ประกอบเส้ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายวรเมธ ชนะทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงศิรดา หาดแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายศิลปศรุต จันทร์น้อย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ จินดาวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เอียดทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงอรรพี บิลสีไหม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายอัสนี แซ่ลิม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายเจษฎากรณ์ จุลกะลพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงโศภิษฐา รัตนโชติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายไชยวุฒิ ภู่สงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงกฤตพร พรหมรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายกิตติธัช จันทร์เรือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงดาราภรณ์ บุญสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงทรัพย์อนงค์ หนูแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายธนพล โกยทรัพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุวรรณชาตรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงพณัทดา ศรีสมรอดุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายศรีหะเดช ใคร่ครวญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายสัณหณัฐ พรหมดำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายสุธี ศรีเสน่ห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา เทพสุริบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงจิดาภา หนองเหล็ก
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๒๙

นายจีรศํกดิ

์

เสือสด
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายชนกันต์

แก้วเลิศประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงคง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๒

นายนาวิน อารีรักษ์สกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๓

นายภัทรพงศ์ วิวัฒน์สิริกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายภัทรภณ สมสมัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๕

นายรัชพล ภารวีล์บุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงวาสนา จวงโพนงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายวิรวัฒน์ ลิม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงวีนัส วิมุกติวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงเกสรา ทองอินลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทิพย์รองพล

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายเศรษฐพงษ์ สุวรรณวงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงอัญชิสา กุฏี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงกชกร สุวรรณมณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงกมลชนก พลอยนิลเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงกรปภา แนมน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงกัญจารภา สุขนุ้ย
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์ เหล่าเท้ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๔๙ เด็กหญิงกัญต์ชฎามาศ
ตาสา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ผดุงภักดีวงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายกิตติภพ นวลแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายก้องภพ พรหมจิตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงคณิศร จินตุลา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายคณิสร อินทรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายคามิน อัตตาสิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงคุณัญญา เกือสกุล

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงจิรชยา ประกอบชัยชนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงจิรชยา เทพรินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงจุฑามาส สุวรรณรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ มุณีแนม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงชฎาณิศ ช่วยชุมชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงชนิศา คงเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงชมพูเนกข์ ปานเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายชวนากร รามณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงชุติสรา วัฒนศักดิภูบาล

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงญาณิศา ประกอบบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงฐิตาพร โชคผ่อง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยืนยัน
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงณวัฒน์ฐินี ชูมนต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิลรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๑
เด็กหญิงณัฏฐานพิน วิไลรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์ ช่วยเกือ

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา นาคะชาต
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงณัฐญาดา สุขราม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ วรรละออ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายณัฐวัตร์ ชัยโมห์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายทนุธรรม ประทุมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายทวีทรัพย์
ลีลาประเสริฐศิลป ๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงธนัชชา สระศรีสวย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายธนาภัทร เมฆสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายธรรมรัตน์ วิไลรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงธัญชนก ปาณะบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงนพรดา ชูเหล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ ตองสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงนวรัตน์ อนันต์วิลาส
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายนิธิพัส สุวลักษณ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ แซ่ล่อ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๘
เด็กหญิงปณิญชญาณ์ แก้วมณี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงประสิตา รัตนมโนรมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงปราณปริยา เพชรสงคราม

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายปณณทัต ณ พัทลุง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงปาณิศา ปาโต
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายปารมี อิสโร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงปยพัชร ณ พัทลุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงปยะฉัตร เนินทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงปยะวรรณ สินธุรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงปุณฑริกา ชมบุญ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงปุณณดา สง่ากุลพงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายพงษ์ภัทร์ เดชฤทธิพิทักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายพริษฐ์ พงศ์สิริวรกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายพสธร เพชรตีบ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เสรีวัฒนาชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายพันธรัตน์ จันทรมณีวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงพาขวัญ จันทร์งาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงพิชช่า พงษ์เกษมพรกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงพิชญาภา ขุนเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงพิชญ์วดี บรรจงดัด

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี พยัคฆพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงพิมชนก บุญเลิศ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จันทร์ฉลอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา อุทัยหอม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ หวังวโรดม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายภาณุศักย์ วัฒนพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายภูมิรพี พัทนี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงภูริชญา ฤทธิภักดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงภูริชา ไทยยานันท์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายภูวศิษฏ์ อรุณพันธุ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงยัสมิน ชุมรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงรินรดา คภะสุวรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงลลิดา ผาสุขเนตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คูนิอาจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงวรชพร ลิมเลิศฤทธิคูณ

่ ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงวรนิษฐา แซ่แต่
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงวรวรรณ ทิพย์แก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงวริศรา ดิษฐ์สร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายวิธิวัต พงศ์วิทย์สกุล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงวิภาวี เอกไพรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงวีรดา จันทกาญจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงศตพร คงสะอาด
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายศักรินทร์ แก้วมนตรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงศิรินภา รักงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงศิวนาถ ขวัญโภคา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายศิวัฒม์ บัวชืน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายศุภกิจ ทางรัตนสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงศุภัชญา ศรีสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงสมิหลา สุวรรณชาตรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายสัณหณัฐ ขันไชย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายสิรภพ แซ่เล่า

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงสิริกร
วงศ์พายัพไพบูลย์ ๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงสิริริญญ์ รอดผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ยอดสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงสิริเมตตา เรืองศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงสุภนิดา ท่าศร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ชูมาลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงสุภัสสรา หวังสุข
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ ช่วยเนียม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายอธิป ฐิตะกาญจน์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายอัครวิชญ์ หัวเพ็ชร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงอิรวดี ศิปพงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายเกริกเกียรติ จิตรนิรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงเปมิกา ไกรนรา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายเปรม ฟองสุวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงเมธาพร พฤกษ์ธนากุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงโชติกา สุวรรณชาตรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงกชพร ศิลป
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงกรรญกร ลิขิตพาณิชย์กุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงกรอังกูร ฝอยทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายกฤตภาส คงประชุม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายกีรติ ไล่ทัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงกีรติกา ศรีบัวบาล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๓
เด็กหญิงจิติญากรณ์ ชัยวรรณวุฒิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงชนกานต์ เรืองแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายชยุต โฆษิตพันธวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงฏิมากานต์ เดชแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายฐาปณวิชญ์ ยันตศิริ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สุวรรณเวศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายณฐกร จันทรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายณภัทร มุสิกะศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จิตราภิรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา ทองส่ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายณัฐชนนท์ เวียงวีระชาติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณกาญจน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ งามขำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ อรุณพันธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายตฤณ จันทร์มณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ อารมฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงธมนวรรณ สุวรรณคง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายธรณ์เทพ แสงเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายธรรมวัฒน์ คงศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายธีธัช
หาญณรงค์พาณิชย์ ๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ลังแท้กุล

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงนวิยา ไชยทวีวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงนัสชนันท์ เพ็ชรมาลัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายนิติวัฒน์ ทองหนู
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงนิษารัตน์ ทองสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงบุญญิสา ฐิวิจิตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงบุณยาพร คงสมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายปรมี พลากร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายปณณวิชญ์ หนูเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงปาณิสรา คงธนธรรมกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงปารียา เศษอาหลัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายปติพล แซ่ลิม

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงปยะธิดา เพ็ชรมาลัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๘
เด็กหญิงปยะภัทธิดา ไทยยะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงพฤนทร์ เส้งซิว

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงพัชรพร ชูมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงพัชรวรรณ อันตรเสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงพาขวัญ ช่วยบำรุง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงพิชชากร จันทร์เชาว์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงพิชญธิดา สงรักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงภัคจิรา บรรจงช่วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงภัทราวรรณ วงค์ชนากูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงรชต บุญธรรม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงรวินท์นิภา ดำดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายรัฐสรรค วิไลชืนผล

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงวชรมน นันทรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายวรินทร์ บุญพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงวิชญาพร สุขคะโต

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายวีรินทร์ ร่มสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ นวนเนียม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงศศิประภา รัตนะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงศศิพิมล เคล้าดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงศุภวรรณ เหลืองหิรัญวุฒิ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงศุภิสรา มณีสว่าง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ปนทองพันธุ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๐ เด็กหญิงสุพิชฌาย์นันท์
สว่างศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงสุวพัชร ชืนจิตรพิทักษ์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กหญิงหทัยพัชร พรหมพิทักษ์กุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงเปรมิกา ฉิมนวล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กหญิงเพชรลดา ขุนนันทเจียม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงกรกนก สุวรรณชาตรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายคณุตม์ แสงมิง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงณิชชา ศรีเฉลิม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงถาวรีย์ จ๋ายเจริญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายปวิตร วงศ์พิศาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โกศล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายภสุ แนมน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงภาวินี พัฒนรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายภูสิทธิ

์

ดำตีบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงยุบลมาส เจียรมาศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงลลิตา พุทธิปาน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงสิริมาตา จุลละเอียด

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงสุภัควรรณ สุดใจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายอชิตะ อุทัยหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงอนัญญา รามณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงอัลฟาเดียร์ สาราลักษณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงอารยา คงทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายเหมรุจน์ ใจการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

บุญเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายสุกนต์ธี แก่นเจริญ

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายธนกฤต หมานหมาด

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายสิรภัทร เรืองกูล

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายอักษรโชค พะสริ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ชูช่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายอนุศิษฎ์ แก้วศรี ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายอิสเรศว์ ชายเต๊ะ

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายภูริทัช รามชัย

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายธีรภูมิ กุลวิจิตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายจิรเดช พาระติ

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายจิรวุฒิ ตินเส้ง

้

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายภูรินทร์ สุขกระพงศ์ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กหญิงนัสสิมา เก็มเบ็นหมาด

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงกุลปริยา บัวทอง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงทิฆัมพร สุทธิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันถก

๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงกีรนันท์ จันทร์เมือง

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงปณฑิตา เพชรพงษ์

๒๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วละเอียด

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงเนตรดาว จูประจบ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงสุชานุช เสนาพล

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงพนิดา จิตนุราช

๒๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงวรรณนภา สมประสงค์

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมวาโร ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หมัดชูโชติ

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงศิรินญา เดชอรัญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญรัศมี ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงอัจริยา ห่อทอง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร ชัยชนะสงคราม ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิลาพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงธนภรณ์ อินทกรณ์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงอะมานี มูเก็ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงอัจจิมา บุญพันธ์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงฐิราภรณ์ ประทุมทอง

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงธัญญเนตร คุณารักษ์

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงอุรัสยา ลิบูลย์

๒๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงชัญญาภัค เสาแก้ว

๑๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงดากานดา ฤทธิโต

์

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กชายสิรธีร์ เจริญสงค์ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายณัฐกิตต์ เกตุแก้ว ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงเกณิกา เกษสุริยงค์

๑๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงพลอยศิริ ชุมทอง

๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงพิชญธิดา วรรณเพชร

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงภัทรธิดา กาเกตุ

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงกันติชา เขียวสะ

๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายพุฒิชัย ลัชชานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กชายนภดล จันทร์กิงทอง

่

๒๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายวายุ คุณเอนก

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายพีรภัทร นวนดำ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายธีรภัทร์ กาญจนภิญโญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายเกรียงไกร ทองแก้ว ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายสมัชญ์ สุวรรณวงศ์

๑๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายธนกฤต ประสิทธิสุวรรณ ๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายอัฟฟาน บิลหร่อหีม

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายธนพฒน์ ก้งยิน

้

๒๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายปยะ ชัยสุวรรณ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กชายอรรคเดช แสงหิรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายภูรินทร์ สิทธิโชค

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายภาณุ หนูอินทร์

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายปกรณ์ พรรณคีรี

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายเจษฏา มณีโชติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายศรัณย์ จำปา ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายณัฐดนัย ขวัญเกลียง

้

๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาเค
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ เพชรแก้ว ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายกิตติพศ สุขศรีเจริญวงศ์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายเฟาซีย์ สิทธิแก้ว
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงรัตติกานต์ จันทิปะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงอัญติมา คงสง
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ จันทรโชติ
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนากรอนันต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีรักษ์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงปาลิตา ไชยโยธา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงมุฑิตา รักเมือง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๑๙
เด็กหญิงมินทร์ณภัส แก้วสลับนิล ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงศรัญญ่า สุทิโช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงณัชชา สาเต๊ะมือออ
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยแก้ว
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายรัฐพล โพธิสวัสดิ

์ ์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายนนทกร ทองมาก
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายกษิดิศ วิพัฒน์
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายอิทธิกร ศรีจิว

๋

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายนูรุดดีน รูบามา
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายภานุกร พิทยาภินันท์
๑๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงทยิดา เพ็ชรคง
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายอัษฎายุธ ปญญา ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายพิทักราษฎ์ วิชัยดิษฐ์ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๒
เด็กชายพอเพียงพันธ์ เพชรกาญจน์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายศุภนิมิต จิตรพิทักษ์
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายนันทพัทธ์ พุทธชาด
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายธนกฤต ดวงจันทร์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายทวีทรัพย์ เขียวแก้ว
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายไตรเทพ วงศ์ชูสุข ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายพชรพล ทองคำ
๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายชนะชัย เรืองสุวรรณ
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายภูวดล ขวัญคง

๒๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายชนภัทร สินรักษา ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายบวรภัค อักษรคง
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายวรากร เทียมเมือง
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายภูวดล มาลัย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายบุญรักษ์ บุญรังษี
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายฟาร์รอซี มณีโชติ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วงศ์สวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายยรรยง จันทร์ทอง
๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายพัทธพงษ์ พันธ์แก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายจตุภูมิ ฤทธิสงคราม

์

๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงจิดาภา รักษ์กำเนิด
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงญานิศา แก้วลาย ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงวัชรียา ทิพย์มณี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ลิมวัฒนานุรักษ์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงญาณิศา พงศ์สุวรรณ
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงภัทราพร ใสละม้าย ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงสารีนา บิลหมาน
๒๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงณิชกานต์ รุยปริง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุขศรี
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงณัฐนภา บินดุสะ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงนรมน จันทรพักตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงปรีชญาณี ลัชชานนท์
๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

มีสุธา
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายคณิศร อาดำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายรัญชน์ สุดคง ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงสายธาร ชัยชนะ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงปวีย์งาม ตัน ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงภัทรพร สังกลิน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายพัชรพล แซ่เตียว

้

๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ชุมวัน

๒๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายพันทิวา มะนาวหวาน
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายณัฐนันท์ ลาวเวียง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายวงศธร ปองศรี ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายภูริพงศ์ เกือเหลือ

้

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายศุภวิชญ์ จำเริญลาภ
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายนภัสกร ศรีสุวรรณ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายนิรวิทธ์ แซ่ลี

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายปยปาณ ชุติกาญจน์พร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายกวีวัฒน์ ธรรมเจริญ
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กชายกิตติพงค์ สุวรรณมณี

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายอาทิชล เมืองสง
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายปภัชพล สาสนัส

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายนิรวิทย์ ปลอดภัย ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายภูมินทร์ หลำเบ็ญสะ
๑๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายเกณฑ์ขวัญ วงษ์ภูตร ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายคชานนท์ นิลกาญจน์
๑๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายรุซฟาฮาร์ กาเหาะ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายนริศร ดอกรัก
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายฟาฮัท หมัดสะริ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายอดิเทพ กลินหอม

่

๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์แดง ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายพิคเณศ โพธิดี

์

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายพริษฐ์ จุลจินดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายปรเมษฐ์ วิไลศรี ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงอันนา ปราบนารายณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงลีนา หลำสะ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงปย์นัส มะหีม
๒๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงอาริญาดา ควรสมบัติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงวาสนา คงบัน ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายชาคร สุยะพันธ์

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กชายอลัน หมัดอะหิน ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงวัณดามาส มูลวัฒน์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายปฏิภาณ แก้วประดิษฐ์

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำแก้ว

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายธนกฤต เลิศประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีประสม

๓๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๗ เด็กหญิงนูรุลอาซีรัณย์
เจ๊ะแม ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายกิตติธัช อนุสรณ์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายพันธ์ธัช แซ่ตัน

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กชายปฏิพล แต้มเพ็ง ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงเขมจิรา จุลแก้ว
๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ชมภูฆัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายเจษฎา ศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายวรากรณ์ เวรนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงณภัทรา แซ่อัว

่

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายชารีฟ เหย็บหมัด
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายกีรติ จันทร์เมือง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองนุ่ม
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๑๙
เด็กชายกุณซ์กาณฑ์ ยีเส็นเบ็นหละ

๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงพลอยจินดา ขวัญม่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายศุภกฤต พิทักษ์สันติภูมิ
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายณัฐดนัย ทัศโร ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงนันทิชา ไชยอิน
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงศุภกานต์ ขุนทอง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงอภิชญา มุสิกาชาติ
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงสาวะนี กันหาวงค์
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยประดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงปภาวินี ไชยศรี
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงดวงดาลัด อำมาตย์เอก
๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงวริษฐา แสงอรุณ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงปยะกนก ทองสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายชณานนท์ ปฏิสังข์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายรัตนพล นุ่นทองหอม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๔
เด็กหญิงอัญญารัตน์ มุสิกะชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายฐิติพงศ์ จิตสุทธิประเสริฐ ๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงมุกแก้ว แก้วประดิษฐ์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงอจลญา ประสิทธิสุวรรณ

์

๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายกรฆเนตร บัวทอง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายณฐนนท์ แปนลอย ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงวรนุช แก่นแก้ว

๓๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายริสกี

้

ทองใบเพ็ชร ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายธนกรณ์ คะทะวะรัตน์
๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายชลชาติ แสงทอง
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายภูริตา อารินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงสุภัสสรา คงตรา
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายถิรมาตย์ มณีรัตน์
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายยงยศ บริการ
๒๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายนนทกร ศรีหะรัญ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายณัฏฐกรณ์ เอียมสอาด

่

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กชายณัฎธ์ฐนน เชาวน์โอภาส

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายสถิตพล ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายปราการณ์ หลำเบ็ลส๊ะ
๓๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายทัตดนัย สมวัน ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ลาภวงศ์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุกสี ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายชานน แก้วขำ
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายโสภณัช ขาวทอง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายทัฐชานนท์ เหล็มหมาด
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงริลลณี ลีธนพาณิชย์

้

๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กหญิงณัชชา ลมูลพันธ์

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงฐิติมา ปนพงค์ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายพรหมบุญ บุญล้อม ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายจิรภัทร แซ่ห่าน
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงมาริษา คุณารักษ์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายธนพล บำรุง
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายรณกฤต ลีเพ็ญ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงสุไรยา หีมเบ็ญสัน
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงอนัญญา กลัดแขก ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงอภิชญา แก้วใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงปุณิกา แก่นเดียว

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายธนกฤต ปนติโป
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายวัฒนะ ทิมวัฒน์ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ แซ่ลิม

่

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายญัฐพงศ์ เหล่าจินวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงบุญสิตา บุญรังสี ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงกนกกานต์ สว่างศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายพัทธดนย์ ไกรดำ
๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำแหง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายราชัณย์ ซุ่นเมืองจีน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายวัชรพล นิลกาญจน์

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองแกมแก้ว
๓๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายพงศ์พัศ สกุลวงศ์วิวัฒน์ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายคณิศร รอดผล
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายสหรัฐ นิยมเดชา
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายคณาธิป นิจรันต์ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายอดิศัย ทองแก้ว
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายธรรมราช แก้วจันท่ะ
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงยุพารัตต์ สุขศรี ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงอัญชิสา เสนทิพย์
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงสิริยากรณ์ เรืองรักษ์

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงปณิตา บางผ่อง
๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงชนันธิดา สุวรรณะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงยุวดี จะทอ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงสุภางคณา ศิริพันธ์
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงบุญญธิดา สุภเพียร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๖
เด็กหญิงพรประภัสสร

ศรีพลอย
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ฉิมเกือ

้

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายจินดาพล เกาะกาเหนือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงสโรชา ฤทธิพรัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงวัลย์ศิริ แสงนพรัตน์ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงศิวพร ไกรรินทร์

๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายไท ทองเกลียง

้

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงนูรฟาอิฟ ตีลี

๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายตันติวุฒิ เพชรธนู

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายคมกฤต จันทรพักตร์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายธนภัทร เหล็กไหล

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายฤทธิพร ขวัญทอง

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายพีระวิชญ์ แก้วประดับ

๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายธนากร โอทอง

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายธนกร บัวสาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงรัตนาวดี หวังศิริเวช
๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงกฤติมา อริยะตัจฉุโก
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงธีรนาฏ ต้นตระกูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงสุนิตา เก็มเบ็นหมาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีระนำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายชนะศึก สิทธิแก้ว
๓๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูจิต
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายนวพล ด้วงแดง
๓๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายอารซอรน์ หีมชาตรี
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์บุตร

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายเอกมณ สกุลแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายภัทรกร หนูเหมือน
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงชาลิสา หิมรัตน์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๔
เด็กหญิงนมนพรรณ จุรุพันธุ์ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงอาริยา หลำเบ็ญสะ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงเอ็นดู จอมสว่าง
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ นพนภากร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงรวิสรา จ้ายเส้ง
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงสุจิตรา สายสมบูรณ์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๔ / ๒๘๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สำเภาทอง ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงณัชชา เก้าใจดี ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงณกานดา บุญผลา
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงญาณิศา ไชยมุณี
๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๔

นางบุญศิรา นวลศรี
๒๘/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๕

นายสักกะ แก้วโรย
๒๐/๑/๒๕๓๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๖

นางสาวนาตยา รัตนพรหม
๒๗/๓/๒๕๓๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๗

นางวาสนา ผาสุข
๒๓/๓/๒๕๐๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๘

นางกาญจนา ปรางค์รัตนศิลา
๑๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงกชกร พิทักษ์จินดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงกชนิภา คงจรูญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อึงวณิชกรณ์กุล

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงกนิษฐา ธรรมศาสตร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุกศักดา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายกรวิชญ์ นวกิจรังสรรค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายกฤตานน รัตนอุไร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายกฤติน พรหมจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงกฤษกร มีอินถา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายกฤษกร อักษรกูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายกวิน รัตนพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายกวินภัทร ศรีวะปะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๑ เด็กหญิงกัญญากาญจน์
แก้วหนูนวล

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ชูขาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงกัญญาภัค มีชูภัณฑ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงกันติชา เนียมปาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายกันต์พัสร์ โกไศยกานนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงกันทลัส เดชาปรัชญา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รัตนเสถียร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพชรตีบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๕๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา อรัญดร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายกิตตินันท์ ฉันทวิลาส

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา ไชยกายุทธ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงครองขวัญ พรหมศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงจตุทิพย์ อักษรศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงจตุพร สุทธิวรรโณภาส
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายจารุวิชญ์ เหมือนแปน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงจิดาภา สวัสดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงจิดาภา แซ่เตียว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงจินดามณี ศรีหะรัญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงจิรชญา หนูแก่นเพชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงจิรภัทร อนุศิษฎ์วิวัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขวรรณะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่ไล่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายฉัตรมงคล วิทย์การพงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงชญาภา สมัครพงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงชณิตา ดิษโสภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายชนกันต์ บัวแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายชนัตร มงคลสิริตระกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงชนาภัทร มณีรัตนาศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สุวรรณศิลป
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กหญิงชนิกานต์ หวังภัทราวานิช

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงชมพูนิกข์ คงมณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงชมพูนุช แช่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายชยธร ชนะวีรวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงชยุตรา ทองศรีจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายชลธาร บุญญโร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

โกยทรัพย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงชลัยรัตน์ พินิจวรชน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงชลิตา วิจักษณ์กุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายชวภณ นิลพันธุ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายชวิน แซ่เต้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๑
เด็กหญิงชัญญากานต์ พุฒิพงศ์กวิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงชัญญานุช จันทวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงชัญญานุช พ้นภัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงชัญญาภัส เหมทานนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายชินดนัย จันทร์แปน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายชิษณุ จักษุกรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เดชวัฒน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงชุติมา กิตติตระกูลกาล
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงญาณินี บัวผุด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๖ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงญาณิศา ปถมกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กหญิงญาณิศา สหวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงญาณิศา แซ่ว่อง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงญาตา เรืองดำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงฐณิชา ธรรมโชตัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กชายฐปวัฒ สามารถ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงฐิตาพร ศรีอินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงฐิติมน เจริญสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายณ ธนดล กิตติพร้อมพงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายณภัทร ว่องเกษตรสิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงณัชชนิดา สามารถกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นวลศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรหมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แดงยวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงณัฏฐธิชา วงศ์เดช
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ เอกรัตนสรรศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทองมันคง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงณัฐกมล อาศิรสิริวาณิช
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ภัทรศรีสโรจน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายณัฐชนนท์ หนูเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา บรรดาศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงณัฐชยา บุญสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ หนุดหละ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ขุนหมุด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายณัฐนนท์ สิริบุญโญทัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงณัฐนรี นาคสัมพันธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายณัฐภัทร ชัยภัทรรังสิมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงณัฐริกา บุญราศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงณัฐวรา พงศาการณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงณิชา จันทร์สุวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงณีรนันท์ แจวอาภาชล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงดลฤดี แก้วบุบผา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงตรีชดา หนูฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายตะวัน วัชรจินดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายตะวัน สุกใส
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายติณภพ แก้วสกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงทรัพย์นรี ยอดจันทรบำรุง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายทศพร คงพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงทักษพร เพิมทรัพย์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงทัชชญา เพ็งเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงทิษฏาญา แซ่ลิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายธนกร นันทพงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายธนกร ประไพสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๓
เด็กหญิงธนัทนภัสสร ทองสาย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงธนิตตา เพ็ชรมาลัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายธนเทพ แก้วเพ็ชร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายธนโชติ โรจนวานิชกิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๗
เด็กหญิงธรรมญาดา สุธรรมานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายธฤษณุ แสงจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชินอัครวัฒน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงธัญชนก หนูแสง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงธัญชนิษฐ์ พงศ์ธไนศวรรย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงธัญรดา ยศกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๓
เด็กชายธารทองเทพ อมรเจริญทรัพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายธาวิน ดีเปนธรรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิไลรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายธีธัช อารมฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายธีรดนย์ เมืองสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายนพวิทย์ เจริญสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ฉุ้นประดับ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงนวนันทน์ พูลสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงนัทธมน ศิริภัทรพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงนันทนัช ลีตระการกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สัตย์ซือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายนิรุชธร พรหมนรา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงนำ เรืองทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๖
เด็กหญิงบวรลักษณ์ บัวเผียน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงบุษกร อรัญดร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายบูรพา ธาราวิศาลเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายบูรพา อึงพงศ์ภัค

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงปฐมาวดี สุวรรณสิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงปฐมาวดี เพ็ชรโชค
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงปทิตตา ธรรมประดิษฐ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงปทิตตา บุณยแต่ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงปพิชญา พุทธกูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงปริญญา ขาวเนียน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงปริณดา ทิพวาศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงปรียะเพ็ญ บัวเงิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงปวริศา สุขสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงปาจรีย์ ปณฑโก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงปาราวตี บัวอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงปติมน เจริญสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ช่วยบุญญะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงปุณยนุช
ประดิษฐ์วิริยะกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงปุณยาพร จันทศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงปุณรดา นันทกาญจน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงผไทมาส แซ่ล๊ก
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายพงศ์พล วิวัฒน์สันติวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายพบพุทธ อินทะวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงพรนภัส ทองสะรา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ กรุณกิจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ ซือสกุล

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทับสระ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงพรพิชชา ชมภูธัญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงพรวิภา เสริมสิริพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงพรสิริ แซ่หลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงพริมา เรืองตัณฑวัฒน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายพลากร เพชรจำนง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กชายพศิน ไชยสลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายพสุ ลือวนิชวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงพัชรวรรณ แก้วหนู

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายพัชระ สราญเศรษฐ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ เชือแหลม

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แซ่ลิม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงพิชญาดา ภูวะเดชเดชาสิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงพิชญาภา พรมสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงพิชญาภา รักษ์วงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายพิชุตม์ ตัณฑุลวิสุทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชวลิตร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กชายพิพากษา แสงแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุมแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณชาตรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพชรพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โรจน์ธนัตถ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขสงวน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๖
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร

ผ่องแผ้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายพีรณัฐ จินตโกศล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายพีรณัฐ พันธ์พืช
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงภษธร เต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงภัคจิรา แก้วจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายภัทรพล พูลแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงภัสสร วาณิชย์พัฒน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงภานุช สังขไพฑูรย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงภาวินี เขียวสิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายภาสกร ลิมเซ่ง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศิวัตม์ชูวงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายภุชิสสะ เทพนรินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายภูดิศ มุกข์ดาแดงเข้ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายภูริพงษ์ ลิมสุชาติ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กชายภูษณ จารนัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายมงคล สุขสืบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายมนัสกร รุจิรัตน์สวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายมหาสมุฏ พุฒทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงมุกพญา มีบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงมุกมณี มีบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายยติพนธ์ ยงค์สาโรจน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายยศสรัล ทองแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงรพีพันธ์ ขำณรงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงรมิตา มีเรียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงรวิชา กาละสงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายรักษิต พูลสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายรัชพล สายใจธารทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงรัมภา ธัญญรังสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายราเมนทร์ มรกฎ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงรินรดา ลีลาสินเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงรุจิระดา หมีรักษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงลลิดา มีสุขศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงลลิดา วาทะกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงลลิตา บรรจงธุระการ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายวชิรวัส เพชรพรหมศร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงวรกมล สงวนวิชัยกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงวรรณทิพย์ หงส์สุวรรวัธนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงวรรณศิลป นิรันดร์พุฒ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายวรัญู ดำเกิงขจรวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงวริยดา เจริญสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงวริษฐา เกษมทวีสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายวรเดช ธรรมวาโร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายวัชรพล พูลช่วย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายวัทธิกร หงส์อมตะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายวายุ มุกดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงวาสนา พารามนต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กชายวิชญ์พล เลิศไกร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายวิศรุต ลัพกิตโร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงศรุตา ไหมพรหม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงศศิธร จีนหนู
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงศศิมา ยอดแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายศักดินนท์ ทองบุญเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงศิรประภา รอดเกลียง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๖๙
เด็กหญิงพรไพรินทร์ วุ่นพ้วน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายศิริพงศ์ สาสุธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงศีกันญา สิทธิฐานทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงศุกฤตา สูตถิพันธุ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงศุทรา จินดาทวีผล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายศุภณัฐ แสงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงศุภนัน อังศุภานิช
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่ตัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงศุภิศรา
กุลกาญจนาภิบาล ๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายสฐิรณัฐ อุไรรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายสรวิชญ์ ไชยสิตะมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงสรัลชนา พรหมเสนา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงสิตางศุ์ เรืองญา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงสิรพัชร หนูอุไร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงสิรินัสชนก พูลคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงสิริภัสสร สุวรรณพงษี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงสิริยากร เพชรเงินทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณการณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงสุนิษา แซ่ตัง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงสุพัชฌา ดำสัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงสุพิชญา

ประภาประดิษฐ์โชติ ๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงสุภรา ลิม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แซ่ตัง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายสุรชัย กวีดำรงพัฒนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงสุรัตน์วดี กุลเกียรติดิลก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงสุวภัทร สุวรรณเวช
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงสุวภัทร เวชกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายสุวัจ รุจิประภากร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงสโรชินี จิตภักดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ลำพรหมแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายอดิเทพ ไชยเสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงอธิษฐาน ดำสะอาด

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงอภัสรี ศรีวิรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงอภิชญา รัชตพันธนากร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงอภิญญา แซ่ตัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงอภิญลดา ศรีปานรอด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ทวะกาญจน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงอภิสรา จันทร์เมือง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงอรจีรา แสงเตา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กหญิงอรวรรยา บุตรเอก

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายอริญชย์ ชาติละออง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงอลิสดา โสเจยยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงอังวรา ปุรเชษฐ์ณิชมน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงอัญชรีรัตน์ รติวุฒิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๓
เด็กหญิงอัญชิษฐาพร แซ่บุ้น

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงอัญชิษา นวลนิล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายอัฏฐวัฒน์ ลีลาธนากร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา คงแปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา สังข์พันธุ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงอารีตา มังคลาด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงอินทิรา รอดเกลียง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ แซ่อุ้ย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชูหนูขาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงเขมิสรา คล้ายสำลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงเขมิสรา บุปผะโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายเฉลิมรังสี อินทกรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงเตชินี พิริยะวรากุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงเปมิกา แซ่ไล่
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตรังค์เอือสันติ

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงเมทินี พนาลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงเมธาวินี เรืองสังข์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงเมษาพร ศิริพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายเลอศักดิ

์

แสงสมัคร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายโมไนย สิทธิเดชากุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงไพลิน อัครกุลพงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงกานต์ชนก อินทรสุวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงกฤตญา จุกสีดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงกฤตยา โลหะรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงกัญญณัช เรืองกูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูอุไร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงกันติชา สมุทรสาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงกันติชา เส้งอิว

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายกิตติกวินท์ ทองรักขาว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายกิตติธัช รองสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงเอียง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงกุลวินันท์
กุลชัยพัฒนานนท์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงคันธารัตน์ พิมพ์ศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายจตุรพันธุ์ สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงจันจิรา อินเกือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงจิรภัทร วงศ์ธิสอน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงจิราพัชร พนมวัลย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายฉัตรเงิน สอนทุ่ง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงชญานิศ เอียดเปรียว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงชญานิศ แก้วมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงชฎาทิพย์ ประธรรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายชนสรณ์ ฆังคะสะเร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายชยพล ทองสองยอด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงชาลิสา ขวัญซ้าย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายชีวธันย์ อินทนุพัตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กชายชุติพงศ์ ชัยนิกูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงญฎาภัทร แก้วศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายณัฐชนนท์ อ่อนเอกสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ภูเขาทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กหญิงณัฐนรี คงประเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ นิคาโม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายณัฐพล ยีกาเดียะ

๊

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายณัฐพัชร์ สระทองจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงณัฐริกา สันหลัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เซ่งเอียง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไสนุ่น
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงณิชกมล เพชรนุ่น
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงณิชาวีร์ ทองนพคุณ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงตติยาภรณ์ เพชรรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายธนกฤต มัชฌิมาภิโร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายธนชาต กาญจนศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงธนพร ทองมาตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ สุขแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายธนภัทร ทองเพิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายธนวัต พิณทะมะโณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายธนากร แก้วกับทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงธมลวรรณ สิงห์วงค์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายธาวิน ชากรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สร้อยณรงค์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายธิติสรณ์ ชูแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงธีริศรา โลหะรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ละออง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายนวพล เธียรโชติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายนัฐพงศ์ ประกิจวัฒนากุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงนันทนิช สุขสบาย
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ร่วมสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงนาเดีย ทองขวัญ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายนิธิชัย เส้งรักษา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงนูรัยฮาน หวันชิตนาย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงบุษญา สุวรรณโณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงปนัดดา แซ่เช่า

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายปรมี อินสุราช
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๖
เด็กชายปราบภิรมย์ ขวัญรักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงปวีณสมร สังขกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงปุณญนุช แก้วประพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงพรวิสา จันทร์ไข่
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงพัชริดา ปล้องพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กชายพันธมิตร อ่อนอุ่น

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายฟาเรด ขุนลัด

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ขุนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ หวานบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายภาคภูมิ มูสิกชาติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายภูบดินทร์ อนุสาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงมัรหยำ เตบสัน

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงมินตรา มูเก็ม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงริต้า เพชรรอด

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงรินรดา ราชแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี บิลพัสด์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงลียานา พร้อมมูล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรชนะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายวริทธิธร

์

แดหวามาลัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๕ / ๒๘๓
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สข ๕๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายวรเมธ เศรษฐสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงวาสนา ชูแดง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ สองภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายวุฒิชัย สังข์จันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงศิรดา สมิทธิเยาวกุล

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงศิริพร กาญจนศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายศิวกร พงศ์ประยูร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายศุภพล เหมพันธุ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงสวนิต แก้วรัฐถา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงสิรินุช วรรณพันธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายสิริพงศ์ ทองเลียบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงสุกัลยา ยูงทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงสุชานาถ ณ สวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงสุนิษฐา วิสูตร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงสุพิชญา ทะนวนรัมย์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงสุไรดา ชำนาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เบ็ญยูโสะ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายอธินันต์ พูลจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายอนวัช สร้างอำไพ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงอภิญญา เพชรประวัติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายอภิรักษ์
อับดลเลาะอาหลี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงอัญชลี แปะตะเภา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงอัยนิด้าย์ หลำเบ็นสะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายอัษฎาวุธ เต่แก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงอัสมานี ยูนุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายอีฟฟาน แหละหมัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงอโนชา แก้วชะโน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายเจษฎา หนิมุสา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงเอมอร โกศัยกานนท์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงไรบีนา มัจฉาวานิช
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงไอยรา นวลละออง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงกชกร สังขกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายกฤษกร พริกบุญจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงกิตติกา แก้วทองพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงจัสมิน ศรียานเต็ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายจิรภัทร บุญพิชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายจิรเมธ พนมวัลย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายจีฮาน เจ๊ะพงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงชณิตา หนูพุ่ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงชนัฐดา ชูแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายชยพล โชคผ่อง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายชัยรัตร์ อารมณ์ฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พันธุรัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงภรณภัทร ฮังกะสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงลัทธวรรณ ผลจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงวรฎา จินดารัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงสุจิตรา เสนาชัยสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ รักปาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายอันวา มะโรหบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายคฑาเพชร เพชรเพ็ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงชุติมา สองเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพรงกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายธนภัทร สุวรรณโน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงธัญมาส บุญวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงนัฐวดี ศรีสมานุวัตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงนัยน์ภัค แก้วสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงนุชนาฏ รัตนวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ อินทปราณีย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กหญิงพรหมวดี พงศ์ประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงพัชริดา แสงอำไพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงมณทิรา จันทขวัญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ไข่ทองแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงอริสา เพชรมุณี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงอุมารินทร์ อนุชาญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงเพชรดาว เหมมัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดูดวง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรหมห้อง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงขวัญจิรา พันธุศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงณัฐธีรา รักษ์วงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายดนุพงศ์ นันทะพักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายธนกร วงษ์จรัส
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายปกปอง แตงเพ็ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงพัทรนันท์ เก็มเบ็นหมาด
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กชายภูวนัย อันชะนะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายรอมาดร บินสมัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงลักษณพร นิรันดร์พุฒ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายศักรินทร์ เส้งนนท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายศุภวิชช์ จิตต์มนัส
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงอิงธาร อรุณพันธุ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ อักษร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงเปมิกา ลาภประเสริฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายณภัทร พันธุรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายพิสิษฐ์พล เพชรพงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงวาสินี เพ็ชรบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ไข่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงกฤษติกา ชูความดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กหญิงชนม์นิภา แซ่เตียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายธนพงศ์ ไชยวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กชายปณณวัตน์

พงษ์ประติยานนท์ ๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๖
นายพฤกษฌา บุญพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ขุนแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ แว่นแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงวรรณษา โต๊ะยีหล๊ะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๐
นายวรินทร ตัวบุญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงศดานันท์ ดำนิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงศดานันท์ แสงอรุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ เอียบสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๔

นายสรวิชญ์ แจ่มจันทา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงสราวลี สุระกำแหง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงสุนันทิพร นวลแผลง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองจันทร์แก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ สุวรรณสถิต
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายเอกมาศ องอาจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๐ เด็กชายโมฮัมหมัด อัสรี
บิน อัสลัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๑ เด็กชายโมฮัมหมัด อัสลี

่

บิน อัสลัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายไกรวิทย์ หลำเบ็ญสะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายกฤตณัฏฐ์ จันทนา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

แก้วพิบูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายจตุพร สมกาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายจตุรวิทย์ รักษาชน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายจิรพัฒน์ บัวคีรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีมณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงพรรณิชา พรหมทัตโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กชายภานุมาศ ยอดมุณี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงภาวินี ชูเพ็ชร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายวรเดช ดวงฟู
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงวิสามาศ พินิจสกุล
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงศิริกัลยา แก้วบุญจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายสราวุธ ธรรมสะโร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงสวรส เสนีกาญจน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายสหรัฐ ทันถากิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงอภิญญา สังทิพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงอริตา สายสะอิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายเดชาวัต พลับเลือน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ สารกิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายธัญเทพ บุญชู
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วสนิท

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงนุชจรี ทองสิพพัญู
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ อนุพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายรุ่งตะวัน พันธฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

ปาณะบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ช่วยบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายสุทาทร ฉายศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ การดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ขุนรัฐเศวตร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชะโนวรรณะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายเวชสิทธิ

์

จันทนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายกษิดิส จิตตะนัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายคริสต์มาส พรรณราย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงชรพร อวะภาค
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายธีรภัทร แต้มแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายพิษณุ จิตตะนัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กชายพุฒินาถ จำจด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายภัคธร อินทนิล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายรัตนธร ช่วยยิม

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายวรวุฒิ นนทะสร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายวรเมธ สุดเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายสุวโรจน์ เหลือแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายคณาธิป แก้วมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายคมสัน ไชยกายุทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายต้อม คัณทะโร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

สอนศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายนันทรัช พันทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายปกรณวนัส วรสมรรถกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงอลิศรา บัวคีรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ พวงจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงธิติมา สมกาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายปติกร รัตนแก้วมณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายพิชุตม์ คงทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายภูมินทร์ จิตนวล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายสรัณยศ เทพกูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายสหภาพ ไชยภักดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กชายสหรัฐ เทพกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายสุรเกียรติ สุภาวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๒

นางสาวณัฐพร ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายธนกรณ์ สังข์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายนิรวิทธ์ แก้วมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายบรรลพ พวงจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายบุรธัช ยอดสุวรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายปฏิภาณ ไกรนรา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายยงยุทธ อรรถจินดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

นนทะสร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายจิตริน จันทวิโรจน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ ธาระหาญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๒
เด็กหญิงนันท์นภัทร อินทสระ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วมณี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงปยนุช แก้วชูเชิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายผดุงศักดิ

์

นุ้ยเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงผุสดี พิกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงมัทวัน สองสี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายศุภกร สุวรรณรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงสาธิกา ราชเดช
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงสุภาวิดา ทองจืด

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายอรรถพล ช่วยบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงอินทิรา ธรรมสโร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โมทำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา พัชนี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงเดือนเด่น เชือพราหมณ์

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงเนตรดาว เชือพราหมณ์

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงธันย์ชนก สังฆโน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายธีรภัทร พะสริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายนพชัย ไชยเสนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายปณณธร สุวรรณโณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายพิรภพ บูลวิบูรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธิมาศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายมุณีนิลมณี ชูมณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงศยามล ศรีสุวรรณโณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงศิริพร คำมงคล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงสาลินี ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงสิริวิมล พุทธาโร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายอติชัย แสงทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศรีโยม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายกิติกร วิจิตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายทินภัทร์
แก้วประดับเพชร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายปยวัช สิธิราม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายยศกร อะวะภาค
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายวัชรินทร์ จันทะกาโม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงวาสนา แก้วมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายศรัณย์ บัวชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายสุชาติ นุราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายหัทชัย สงสัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายอติชาต แสงทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายเจษฎา ใหม่ชู
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงชมพูนุช ทองด้วง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๓
เด็กหญิงทรัพย์บารมี โพธาวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายธนกฤต เติมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายปารเมศ มิงรัตนา

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายมนัสวิน ทองจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กชายศดานันท์ เกิดใบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงสิริกร ละอองเทพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

ชูสินโท

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงณัฐพร สายคำอด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงวริษา บุญรัศมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงเขมนิจ นุ้ยคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายเดชาวัต เพชรบุรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ ส่องเกือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงนวลกนก นวลจุ้ย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายปฏิญาณ ดุสดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงมนัสพร อินสาคร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายรณกร ไชยมิตย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กชายวิทวัส รักขกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตินเส้ง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงชนิกานต์ หวังสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงณัฐญาดา ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ หละหรูน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ จิตตพงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงวิภาวี ชัยสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สโมสร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เพ็ชรชะนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายธิติสรณ์ เบ็นยุนุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายพสธีร์ ฤทธิรงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายภควัต เอเลปาโน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายภากร ปูหัด
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๓
เด็กหญิงสุวรรณวิษา พงศ์แผลง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายอัฐพล ชัยสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงสุวิชชา ชัยสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์กร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายปรินทร ไพบูลย์สมบัติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายปยพงษ์ โหรารัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๖๙
นางสาวปรัศนียาภรณ์

สุวรรณจุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๐
นายวิวัฒน์ เอียดแท่น

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายสุภกิจ ชูแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๒

นายไตรรัตน์ ธรรมโชติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงนันท์นภัส แสงแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงวรรณวสา ทิพย์กร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายสรรเพชญ ชัยพัฒน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงอนัญญา เวชสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงเข็มริกา พูลแผ้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายเมธัส แย้มศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายธนากร จุลนวล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยมณี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พันธชิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วอ่อนแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายศุภณัฐ จุลนวล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงสุธิดา จุลนวล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายเมธากรณ์ เกิดสุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญนำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ อินทะเอียด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายณัฐนนท์ บุญดิเรก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงดลุนดา เกษมคณิตกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงธันยมัย ไฝไซร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงนันทกานต์ ณะกลับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงปรมาภรณ์ มาทอ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายปญญะวุฒิ หมัดบก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงพิทยาพร คงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ธนาบัตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงวิภาวดี ยีสุ่นแสง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงวีรวรรณ เสนะกูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงสุจิรา แก้วสนิท
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงสุนันท์ภรณ์ สุขจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงสุนิสา ขุนเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงสุมิตรา บิลหยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงสุเมธินี ถานะลาโภ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายอดิศร ขุนสังข์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงอภิรดา บุญส่ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงอรณัญช์ สกูลวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงอินทิรา ตะแหละ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงเกศดาภรณ์ เทพรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงโยศิญา เทพศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายไตรรัตน์ เทพพิมพา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงไพลิน ชูใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงกนกพร ขันตรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายกฤตพรต ห่อทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงกันยา หนูแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เครือแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงจันทิมา แสงมาก

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายฉัตรมงคล ภูผาคุณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงชนาภา ชัยสงคราม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายณวพล แก้วกลับ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายธนภัทร ขาวเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายนันทพงศ์ หวานนวล

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงมลธิชา อนันตะภูมิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงลดาพร ลาดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงลักษิกา ปรีชามิตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงวรัชญาน์ มณีโรจน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายวรายุทธ์ จบสุบิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายวัชรกร ศิลปพรหม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วมรกต

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ์ ศุภนานัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๔ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายวีรภาพ พริกคง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กชายศรากร ดวงดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายศรายุทธ ฉิมแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงศศิธร วงษาม่าน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงศศิธร ศิลารักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายศิวพล จุลศักดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงสุนิตา นวนเพ็ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงสุวิปกษ์สา พรหมกาหมัด

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กชายอนพัทย์ ทองบุญชุม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายอนุพงศ์ พูลจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ อุดมวนิช

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๑ เด็กชายเกียรติภากรณ์
อุปการัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายเจษฎา ไชยจารีย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เอียดแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงสุชานาฏ รัตนดิลก

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงกนกภรณ์ เรืองมณี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ โชคผ่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยชนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงกรรณิกา รอดสกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงกรวรรณ รองสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงกฤตาณัฐ กลินนิมนวล

่ ่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงกัญจน์อมล กลินหอม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงกัญญาภัทร รัตนวิไล

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วหนู

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงกัลยนัฐ เสนปาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงกิตวราภรณ์ จันทรแสง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายขัตติญะ วรรณชิต

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงคงคารัตน์ ศรีวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายคธาวุธ มาเรือง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงจันทิมา สกุลหนู

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงจารุพร ชุมนิรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณการณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงจิรัฐติกาล แก้วรุ่ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงจิราพร พันธุเสน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์เขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธรรมโชโต

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงจุฑาพร มุนตะทุม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ผลใหม่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองจิบ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชำนาญการ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงชนกวนันท์ ไชยอาดูล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กชายชนกันต์ บุญรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กชายชนบดี ดุษฎีอภิชน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงชนัญู ชูศรีวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงชนิกา นำจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงชนิกานต์ รัตติยาวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กหญิงชนิสกานต์ บุญยอด

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายชัชวาล สุวรรณชาตรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายชัยวัฒน์ กลางคาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายชานนท์ ดำมาก

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายชินภัทร อ่อนทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายชินวัตร ไชยพูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายชุติพนธ์ ขวัญเพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงซูเหวิน อุย

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงญากิติ แก้วรัตนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงญาณิศา ฉางตา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กชายฐิติพงศ์ เพ็ชรรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงฐิติมา หาญณรงค์

๒๖/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ กระจายศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายฐิติวุฒน์ ศรีรติพรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงณัชภัทรา สุระพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐกมล ณรงค์กูล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงณัฐชยา ประสานสงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทรโม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงณัฐธิฌา พุ่มแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา รุ่งเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยสมิด

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สุขการ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วนพรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กชายณัฐภัทร ศิริรังษี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กชายณัฐภัทร์ วรรณชิต

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายณัฐภาส นิมแก้ว

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงณัฐริกา อาศัยนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองพลับ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มีเสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ รองสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงณิชนันท์ รัตนสังข์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงณิชาภัทร พรหมเสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายดารชาต์ ทองยิม

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายดุลยวัต สวมทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายถิรวัฒน์ แซ่โค้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายทัชชัย จิตตะนันท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายทัพพสาร รัตนพงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงทิพยธิดา หมวกสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ แซ่ตัน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายธนกร พรหมมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายธนกฤต ยูงทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กชายธนดล หิรัญวิริยะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทองสลับล้วน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายธนะทัต สกุลเอียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กหญิงธนัชพร หนูณรงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายธนาวุฒิ สุทินนะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายธนโชติ ตะก้อง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงธมนวรรณ คงศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายธรรณกร บุญทิการณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายธวัชชัย ทองสงฆ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงธันย์ชนก โสภารัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์มาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงธิติสุดา ห้วยห้อง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายนนทพัฒน์ เพ็ชรแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงนพรัตน์ เรืองกูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงนภสร แท่นสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายนภัส ดำสงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงนราทิพย์ แซ่แล่น
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงนฤมล ทรงสกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายนวภัทร จิตนุรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงนัชชา สุวรรณชาตรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงนิจชยา บุญศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงนิชาภา จิรัตถิติกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงนิรัชพร วงค์ใหญ่
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงบุญฑิชา ทองแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงบุษบาพันธุ์ จิตประพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงบุษยมาศ รักชุม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงปนัดดา พรมตา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายประกาศิต อนุชาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงประภัสสร ศรีทวี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงประภัสสร หวันศิริ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงปรัชญา บินหวัง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายปราการ ทิพวาศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงปรานิศา แก้วชูศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายปรเมศวร์ ศรีนคร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายปวรุตม์ ช่างสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงปวีณา สุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงปญจรัตน์ แก้วชูศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงปยธิดา ทัพพะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงปยธิดา พลภักดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายปยวัฒน์ แก้วโสตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายปยะชัย แซ่จิว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายปุณณศิลป ภูธรณ์วาศิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ อารมณ์ฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายพงศ์ลักษณ์ สุทธินิยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงพรชิตา โชติรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงพรนภา ทองประจุแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงพรนภา วงค์งาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงพรรณพัชร อนุสาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงพรรษพร พงษ์จีน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายพรรษา จินดารัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายพลวัฒน์ มณีนิล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายพลวัฒน์ มณีรุ่งสกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ลุนวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๔
เด็กหญิงพลอยตะวัน ชุมทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองมาแล้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุฉันโณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายพัฒนพงค์ บงกฎ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายพิจักษณ์ รัตนพิบูลย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงพิชญา จงจิตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณการณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายพิทวัส สวัสดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายพิศณุวัฒน์ ยิมแย้ม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงภณิดา ขาวเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงภัทรภร อินทะคง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายภัทรวุธ แก้วชูชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงภัทราวดี บุญจร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๗ เด็กหญิงภัทร์ชรินธรณ์
ขวัญทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายภาณุมาศ เรืองสุวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กหญิงภาวิตา สุวรรณะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กชายภูฏาน แก้วประดับ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายภูริภัทร ขุนเดือ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงมณิศา รอดเรืองฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงมัญฑิตา มะโนปน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงมัฑณา ยังประดิษฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงมัณฑนา วงษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กชายมานพ วงษ์ยอด
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กชายยศกร ศิริพันธุ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายยศภัทร โภคา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายยอดขวัญ อินคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กชายรชต ชุมนิรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายรณชัย ถิระผะลิกะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงรวิพร โลหะรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองชุม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงรุ่งรวิน ดำชิด

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงลฎาภา เสนแก้วปรมัท

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กหญิงลภัสรดา บุญวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงลักษิกา ส่งนาวา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงลักษิกา เหล่านอก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายวรพล คงเอียด

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงวรรณพร แหวนเพชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงวริศรา โพธิเงิน

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายวสันต์ ไชยชนะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายวาเลนไทน์ เขมังคะโล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงวิราสินี นวลละออง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายวีระพงษ์ ไชยพิมพ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงศศิธร บุญศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงศศิพร พูลทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงศิริกานต์ กาญจนศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กหญิงศิรินทรา เจตนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายศิริพงษ์ โประยานี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุญวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ไวยรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายสชานนท์ มาสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงสวัสกมล แสนทวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายสหรัฐ สุดตรง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายสิรภัทร อมราพิทักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายสิรวิชญ์ รัตนพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงสุชาดา สิงห์เทพ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงสุชาวดี เปนเพ็ชร

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงสุธารา สุวรรณการณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงสุธิดา สวัสดิสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงสุนิษฐา บุญรัศมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงสุปภาดา หนูเส้ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงสุพัชชา จันทร์สุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงสุพิชญา แสงต่าย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๗
เด็กหญิงสุภัสราภรณ์ นองมณี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงสุภาวิดา ประทุมทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงสุรัสวดี วรรณกูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงสุวรรณนิสา ชูแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงสโรชา จันจุฬา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงสโรชา ฤทธิเกษร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงหยู่นหมัน

่

ฉัน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงอริสรา ถือดำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงอารยา แซ่แต้
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงอินทิมา ราชปกษิณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กชายอิศวะ อินทะสะราช
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ จิตสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายอโนชา สุวรรณชาตรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงเขมิกา เกียรติโมฬ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงเจนจุฬา แจวอาภาชล
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายเจนณรงค์ จำปางาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายเจริญทรัพย์ หนูสงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงเนตรนภา เหมโก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๕

นางสาวเพทาย หนูยัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงเมทินี บุญนะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงเมธาพร ช่วยหอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงเสาวนารถ ตัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปานเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เอียดคง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายเอกราช พันธ์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงโซเฟย ตานิง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงปานทิพย์ บัวสาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงโสรญา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงกรวรรณ พรมสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายณัฎฐ์ดนัย วรรณพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงภัณฑิรา บัวทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ยกฉวี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงกัญญณัฐ เก้าใจดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงศิริพร ไวยกูล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงสกนธรัตน์ แก้วประดับ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เพชรพงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงนภาพร ปนชุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงบุศยา ขุนอินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงศศิญา พาลเสือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงศุภกานต์ ทองขจร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายอธิบดินทร์ สุจริต
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงอัสมา หมัดอะหิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงไปรมา เหมรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายชิติพัทธ์ สังข์ทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงญาดา ขุนสี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายนนทกรณ์ สอนหนู
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทพภักดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายพีระพัฒน์ คงชูช่วย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กหญิงปวริศา สุขสวาท
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงเกศิรินทร์ จันทมุณี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายเอรวรรธน์ หนักแดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงกิงมณี

่

กวมทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายธรรมนูญ วงษ์ธนู
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กหญิงนภัสกร แก้วหาญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงนฤมล แซ่ฉ้อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงนำทิพย์ จีนเทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายสิทธิโชค สุวรรณแท้
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงสุดาวรรณ ลุงกร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ลุงกร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายกฤษดา รัตนแก้วมณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายณรงสิทธิ

์

ศรีสมภาร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายธนาคาร สังข์ทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงจิรภิญญา นพสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงกนกพร เรืองสุวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงนริมล สมาคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงอทิตยา จุลเรือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงกิตติยา เจ้ยแจ่มจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตานูนชีพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงณัฎฐิมา บุญสว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กหญิงนวมินทร์ หนูช่วย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงปนวิสาห์ ปานเหลือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กหญิงมนัส เหล็มปาน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงวนิดา จิตรพรหม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงวิรัญญา ดำแปน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายศักดิรพี

์

นวลจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายโกมนต์ เพ็ชรประสมกูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายจักรภพ ไชยหน่อแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายณัฐชนน หยูทองอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงธนพร สุวรรณการณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงภัทรสุดา ฉุดฉัดแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๗

นางม่านมุก คำแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงรวีวรรณ จันทร์แก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงศิริมล เสือเดช
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงหทัยทิพย์ แปนดำเนิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงอัญธิมากร ดำจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อุไรรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงฐิติมา รักษาแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงณัฐสิมา คุณารักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงทิพย์อักษร แท่นแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงผกามาศ แปนดำเนิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายรณชัย ภู่ขำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ยูงทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา สาสุนีย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กหญิงสุชาดา รัตนชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงสุนิตา โลหะกาล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงเจียระไน ไชยปาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงแว่นฟา ปดทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายปวิทยา วรรณา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายภูธเนศ ไชยปาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๖

นายพิสุทธ์ แก้วหวาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๗

นางสาวเขมิกา จินดาภรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๘

นายภาณุพงศ์ รักษาแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๓๙

นายเทิดเกียรติ ไชยะโอชะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงกัญจนพร ทองวงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงขวัญข้าว ถาวรจิตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงชนิสรา มาช่วย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงณัฐธิชา เพ็งจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายธนกร ชุมละออ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายธนาธิเบตร เอียดประดิษฐ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงนงนภัส ตาแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายภาณุวัตน์ บุตรคง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงวันทณา รักเหมือน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงศิรภัสสร เกตุสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นวลจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงจันทิมา เจริญสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงจิรภิญญา สามุยามา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงจิราภร คงสกูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงชาลิสา เทพเดชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงณัฏฐวดี ขวัญทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ผางนำคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สะมะแอ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายพิทยา ซุ้นสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มิสรัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงวนิดา สอนคำหาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปราบนารายณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีจันทร์งาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายอภิชัย ชัยขันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ ศิลาธุลี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงเพชรลดา ไชยเทพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บากบัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายไพวัลย์ ไกรศรีทุม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงชนมน ล้วนสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เส้งเลียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทรพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงณัฐติยาพร จันทรพัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงตรีรพัชร ชูทวี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายนัฐวุฒิ กายรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงนาตาชา ไชยภักดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงนิพิทฌา สุวรรณแท้
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงพินิจพิชา มะลิแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายพีรภัทร แคล้วอาวุธ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายภัทรวัฒน์ โลหะรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๔ / ๒๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงลิชา หะยี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายวรวัฒน์ ขุนเหมือน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงวาสนา โหมกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงอินธิรา วรรณา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา ครองมีทรัพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญชูช่วย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

วัณบวร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ดำมาก
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กชายทรงศักดิ

์

มณีรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีน้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ บัวเขียว

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายบุญวรวุฒิ จันทร์จุฬา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงปรีญดา พันธ์บุญลือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ดีงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายภานุพงษ์ แก้วหวาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายวรวุฒิ แซ่ฉัว

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงศินัฐชา กวดขัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงสุธิดา ศรีพรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายกศิรักษ์ พรหมจรรย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กชายจอมพล รุ่งรัตนชวาลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายจิรพัฒน์ ตังเส้ง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายธีรภาพ เพ็ชรมาลัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายนนทกร บุตรเอก

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายนวพัฒน์ พหรมชูโร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายสถาพร พุฒเอียม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีปะนะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงกัลยาณี ขุนทองปาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงณปภา อืนทรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กหญิงดวงกมล พินิจสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุวรรณลอยล่อง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงปฑิตตา สังขประยุศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงพฤกษา รักหนู
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงวิมลสิริ นาคดิลก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงอรรัมภา ตรงชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญมาก
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายเจษฎา บัวขาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายณัฐกานต์ เพชรชมภู
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กชายณัฐนน คงสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กชายธนกฤต ดอกดวง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายธนพล ไชยถาวร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ บุญเต็ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายพยุงศักดิ

์

สุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายสุเมธ สุวรรณทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายจุฑารัตน์ เลือมใส

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วมณี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงตีรณีย์ อินสุวรรโณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงธีรดา พลายด้วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงปยพร สังข์สินชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงภัทรวดี พรหมชี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงวรวรรณ พรมกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงศศิวิยดา พิมพ์ดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณชาตรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กชายจารุวัฒน์ ประสาททอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายเทพพิรุณ บัวทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายวรกันต์ สิรินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายศรัณย์ ชัยโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายสุริยา กลินนำหอม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงณิชาภัทร หลงสมัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงดวงฤทัย พินิจสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงธารดา มานะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงฝนฤดี เสริมสกุลชาติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงแพรวขวัญ ไชยทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีธรรมโชติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงเหมือนฝน รักเพ็ชร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายจิรายุส สุขวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายธนาเทพ จันดิษฐวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายธราธิป พรหมจรรย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็ชร์บูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายเอกราช สุวรรณศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงนราพร ฆังคะจิตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงศรุตยา เกือกูล

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายชวกร ชูแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายพีรภัทร แก้วทะมล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ปุยนุ่น
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายอุกฤกษฏ์ จันทวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงอรอุมา มะลิวัลย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายก้องภพ มณีสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายศักดา สุขขวัญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายสุรเอก ทองซ้วน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายอดิศร เส้งนนท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงณิชกานต์ ช้างชู

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงชลิตตา อมราพิทักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายนครานนท์ ทองประไพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายวุฒิพันธิ

์

คงพ่วง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร สิริเพ็ชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงนิโลบล ทวีจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงศศิธร เติมวุฒิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายเจษฎากร เพ็งศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ห่อทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายกิตติภูมิ ทองสุก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงปาริฉัตต์ มณีโชติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายพิพัฒน์ อิสโร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปานเฉลิม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงวรรณพร ถวิลวรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงวิลัยพร พุกต่อม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายวุฒิกรณ์ เขียวขำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา นพคุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายเอกรินทร์ ใจปง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายกิตติพันธ์ สุวรรณโณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายก่อพงศ์ ปานเฉลิม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายชุติพนธ์ ห่อทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายณัฐนันท์ ชูวิลัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ กาตะกานี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายธีรพงศ์ แก้วชนะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กชายปริญญา รัตนบูลย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๗ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงปานชีวา อาปอ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงพรนิภา เดชแสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายพสธร รัตนโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายพัทธนันท์ เตชะวรรโต

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงพิรดา แก้วทะมล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายมงคลชัย สุดเอือม

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงวิไลรัตน์ สีกะชา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายสุภักษ์ชัย มณีโชติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงอารยา ศรีเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายรพีพร แก้วสุวรรณ
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กชายพีระพงศ์ พูลประภัย
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงชฎาณัฐ ดอกดวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงรสิตา ปานทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ อรุณทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายชญานนท์ ทองน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายพงศพัฒน์ เพชรน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงพิชชาพร เฉลิมวงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายสุทิวัส ตันสกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จันทนวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายนนทพัทธ์ สังข์ทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงปณิตา รักษาชุม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงปริณดา สุวรรณเรืองศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายปยวัต ด้วนมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กหญิงปยะวรรณ สุดสงวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รักษาชุม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กชายอภิเดช สมวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายเดชฤทธิ

์

สุวรรณโชติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงธัชชา สุขขวัญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงกนกพร ชุมศักดิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัค มณีสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายจิรเดช มณีสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายชนวัฒน์ ไชยสนิท
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงอังคณา แก้วชูเชิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายเตโช ทองสมสี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กหญิงสิญาดา รัตตินันท์ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๘ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ ฝกแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองสมสี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กชายนัฐพงษ์ ทองดีเลิศ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายวัชรธร แก่นทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงอรรัมภา รัตตินันท์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงเครือวัลย์ แสงกลืน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แก้วสลับศรี

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ ทองทวี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงจิรภิญญา หรับจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายชยณัฐ ทองเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงธนัชพร รงหนู

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงกีรตา สุวรรณมณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีนาเคนทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงณัฐริกา เพ็ชรสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงณัฐวรา กุลวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงดรัลพร อุไรรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ ดำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงนันทกานต์ หนูแดง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายปยทัศน์ สุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายปยะภูมิ ขวัญคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงพินพาพร พินกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงวรัญญา มุลชะรัด
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงวริศรา สุวรรณชาตรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล สมวงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงกวิสรา พุฒทัศนีย์วงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา พุฒทัศนีย์วงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงชรินธร หนูแดง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงณิชาภัทร์ พุทธระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายนันทกร รสิตานนท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายรัชชานนท์ จันทระ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงศรีสุดา สนิทมัจโร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายศิริทัช สุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เฉลิมวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายสุทธินนท์ แก้วสมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายพชร พุฒจันทร์
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงปริยาภัทร พลนุ้ย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงสุฑาศินี แต้มช่วย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายวรนนท์ จอมส่อง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายคฑาวุธ ศรีชุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายจิรภาส เรืองฤทธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายวีรยุทธ เพ็งศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายชยากร ดวงจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ กาลพัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายวุฒิวิทย์ สุขเอียด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ปนยุทโท
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดัชถุยานุวัตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายกฤษณ์ ชุมอินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายกิตติทัต คงแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ อินทร์สุวรรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายภูมิพิทรรศ์ ศิริวัฒน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายทวีชัย ปาระมี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายภาคภูมิ แก้วประกอบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายฐานกรณ์ แซ่หลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายจิรวิชญ์ แก่นจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายณัฎฐกรณ์ หนูเข้ง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กชายสิทธิชัย ไชยรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๗

นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพศาลวัฒนา
๐๗/๐๔/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๘

นางสาววันดี มันเขตกร

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา คงแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงวศิณี โกวิทกิตติกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็งวัฒนะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงกัญภัคณัฐ บุญมีชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา สาทะวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงชัญญานุช สาระวิโรจน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แซ่ว่อง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงธนัชชา แก่นสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ย้องซี

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงสรัญญา ทองชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงศิริกานต์ แสงโชติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๐ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงชลิตา กาลจักร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงวรวรรณ คงแก้วเคลือน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงอรศิริ กัลกะมูลวัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรสา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงออรุณ สาดสูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงบุษยม่าส นิลวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงวรรณา แก้วพิพัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงญานิศา พูลเอียด
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงสิรินญา สาทะวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงวรรณพร แซ่ลิม

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงพิชชาภา จันทะนาม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กชายศรายุทธ พิมพ์มหา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายทวีพงษ์ ดอนไชยรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญโท
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๔
นางสาวอมรรัตน์ ผุดสุวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๕
นางสาวกมลวรรณ เซียนอุ้ย

้

๑๖/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงวนิดา เรืองทัพ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงกนกวิภา สมภูพระ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงวาสนา วรรณา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ ชุมวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กหญิงอิศราวดี รักคล้าย

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๑
เด็กหญิงณัฏฐาวีรนุช กมลจินดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงอังคณา แตงจันทร์ทึก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๓

นายยุทธศักดิ

์

รัตนพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๔

นายพัฒนันท์ แก้วอรุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๕

นายคฑาวุธ ชาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๖

นายกิตติศักดิ

์

แก้วก่อเกือ

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๗

นายภัคพล อ่อนแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๘

นายวีรภัทร เจ๊ะโสะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๑๙

นายมนตรี ทองมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๐
นายราเชน เบ้าทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๑

นายพงศ์พล
พิพิธสุนทรศานต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๒

นายนฤสรณ์ สุขเกษม
๑๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๓

นายธนพล บุญเพ็ชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๔

นายณัฐวุฒิ ชูปาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๕

นายชโลทร แซ่ลิม

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๖

นายพันธวัช รักขิตพินิจดุลย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๗

นางสาวสุนิตา ก้อนแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๘

นางสาวกาญจณี ว่องเจริญชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๒๙

นางสาวฐาปนี อินทะโร
๒๐/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๐
นางสาวเจนจิรา เพชรคง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๑

นางสาวปานทิพย์ กมลวัล
๐๙/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๒

นางสาวภัทราพร ทวะชาลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๓

นางสาวภูษิตา ปดชิต
๒๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๔

นางสาวนริศรา พ่วงเกิด
๑๐/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๕

นางสาววรรทิพย์ แก้วมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๖

นางสาวกชกร จินดามณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๗

นางสาวสุภาวดี ร่มเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๘

นางสาวอารียา บริรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๓๙

นางสาววรนัดดา นิมเส้ง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๐
นางสาวฐิติมา อ่อนภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๑

นางสาวงามเนตร เมฆหมอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๒

นางสาวอรัญญา จันทอุไร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๓

นางสาวจันทิมา ดวงสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๔

นางสาวพิลัยรัตน์ ลาภสนอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๕

นางสาวสิริยากร อัศวจิตรา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๖

นางสาวอารียา เหล่าภักดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๗

นางสาวอภิชญา ทองจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๘

นางสาวธันย์ชนก เชิดบารมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๔๙

นางสาวโอปอ หนูสังข์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๐
นางสาวปนมณี แพ่งเพ็ชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๑
เด็กชายพรประเสริฐ แปนเกิด

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงกชมน บุญช่วย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงกนกพิชญ์ คล้ายมิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงกันตพร สิงห์ฆาฬะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย บรรลือทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายกิติกร แซ่ลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๗

นางสาวคณาพร สงสังข์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๘

นายครุพงศ์ แก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายจิรายุ ขมินเหลือง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๒ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงฉัตรธิดา หนูเมือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงชนัญดา แซ่ยุก
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สุทธิชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กชายชลกร ศุภเสวต
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายชัชวาลย์ ญาสุวรรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๕

นายชูรักษ์ จันรายณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กชายชูเกียรติ ผมงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กชายฐาณะกร แซ่อู๋
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงฐิติมา นิคม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ ดำรงพิริยะพงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กชายณภัทร ขุนทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงณัฐชา รักษาภิกษุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ขำดำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายณัฐภัทร คงบ้านควน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๔

นางสาวณัฐวดี ลู
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลายสาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงณิชาภรณ์ ไชยสงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ขวัญศรีสุก

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายธดล วีระยุทธศิลป
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กชายธนทัต กาญจโนทัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายธนพงศ์ ทองมาแล้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายธนพร พิมพา
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายธนพล แก้วชูชืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ แซ่ลี

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายธนภัทร ก้อนคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายธนา เถลิงศักดาเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายธนาธิป บุญมาศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุกใส
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ขุนชุม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงธิดาพร ดำณกาฬ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายธีรภัทร จันทร์สุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายธีระพงษ์ ประสี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงนรินณิภา ยานะใจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายนวพล วัชรสมพร
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายนันทกานต์ ลีธนพาณิชย์

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายนัสเซอร์ หล่อเกศสุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายนิพพิชฌน์ นาคประคอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงนิภาพร แซ่จัง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ สุนทรวิจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงบุณยาพร กองทุ่งมล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร เหมือนดวง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายปติวัฒน์ ก้งโง้ย

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงปยธิดา อินทร์ทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายปุณณวิช ทะสะระ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงพรพฤหัส แซ่ฟง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายพสธร เครือตราชู

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงพิชญา บุญพรัด

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงพิมนภัทร์ ไชยกายุทธ์ธนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กชายพิริยากร แซ่วุ่น

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กชายพีรพล แก้วชูเชิด

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กหญิงภัชลดา แก้วมณีดำรง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กหญิงภัทรวดี ชูเรืองสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ นพประดิษฐ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กชายภูบดี โลหะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กชายภูวนาถ เอียดราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงรัญธิดา ขุนอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายรัฐนันท์ หนูประทุม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล โกมลตรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงราชา สิริยากุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๑๙
เด็กหญิงลักษณ์นารา สังฆโร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กชายวงศ์ฤทธิชัย

์

สังข์ลาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายวรรธนะ สุวรรณคม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงวารุณี พ่วงพี
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงวิภาดา เสถียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กชายวีรภัทร สุบรรณรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กชายวีรวุฒิ แซ่หลิว
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กชายศดายุส อินทคง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กหญิงสมัชญา ก่งเซ่ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายสรธรรม คงเอือ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายสวิตต์ จุลทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายสัตบุตร บิลระโอ๊ะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วสองสี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ไวยโร
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงสิริพร อ่อนสุวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงสุธาสินี พรมเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กชายสุรวุฒิ รัตนธรรมวัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ธีระวัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๗
เด็กหญิงอมรประภา ลายสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงอัญชลี วงศ์สนิท
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายอานนท์ หลีขะรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กชายอานนท์ เพ้งหล้ง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๑
เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ คงแจ่ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายอิสริยะ แซ่ตัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๓

นางสาวเกดวลี ถุงแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายเข็มอาทิตย์ จูห้อง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงเบญญาภา กองทุ่งมล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กชายเปรมอนันต์ เบ้ามี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๗

นางสาวเพ็ญพิชชา เชิดโชติกานต์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๘

นางสาวเอมอร ศรีใจดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายไมตรี มาเญอะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๐
นางสาวกมลลักษณ์ ปานเขียว

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๑

นางสาวกัณฐิกา เทียนเอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๒

นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๓

นางสาวขวัญชีวา แซ่เซียง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๔

นายจตุพล แซ่จือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๕

นางสาวจิตราภร แก้วนิสัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๖

นายชาญวิทย์ ศรีศักดิสมบูรณ์

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๗

นายณัฏฐา จันทะพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๘

นางสาวณัฐชาวี กำเนิดสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๕๙

นางสาวณัฐธิดา เลอเดชธนกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงณิชารีย์ เพชรสุวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๑

นายดาราวดี เชอมือ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๒

นายธันยา แซ่หยาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๓

นางสาวธีวรา สังขนิตย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๔

นางสาวนราธิดา บุณยาธิการวสุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๕

นายนิธิศ นาสสุวรรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๖

นางสาวปทุมพร จินาอุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๗

นางสาวปนลดา ส่งแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๘

นางสาวภรณ์ฑิลา ธิสงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๖๙

นางสาวรัตนภรณ์ สุทธิสังข์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงวนิสา ตันสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๑

นางสาวสมิหลา เจริญพร
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๒

นางสาวอัญชเกศ กอบจิตต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงเกดกมล หนูจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๔

นางสาวเกศศิรินทร์ หอมทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๕
นางสาวเบญญาภรณ์ ชิตวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๖

นายโอมาน เหลาะเหม
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๗

นางสาวกุลธิรา หิรันย์กิติกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๘

นางสาวจณิสตา วงศ์เลิศประดิษฐ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๗๙

นางสาวชนิสรา แซ่เจียง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๐
นางสาวณัชชา เหมือนดวง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๑

นางสาวณัฐนิชา สังวรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๒

นางสาวณิชากร วิมานจตุรงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๓

นางสาวทักษพร เนียมสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๔

นางสาวทิชากร หวานแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๕

นางสาวทิพย์นภา ผ่องใส
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๖

นายธนกันต์ แจ่มจำรัส
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๗

นางสาวนันทิชา ชูชาติพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๘

นายบุญชัย พูนนาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๘๙

นางสาวปริยกร ไพศาลศิลป
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๐
นางสาวปยฉัตร อักษรสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๑

นายพงศธร ใจโต
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๒

นายพงศ์พันธุ์ คู

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๓

นางสาวพรรษชล จันทร์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๔

นายพีรพล ช่วยผดุง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๕

นายภานุวัตน์ ปราบสงคราม
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๖

นางสาวมุขมณี มานพศิลป
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๗

นายยุวัธน์ ศักดิจิระไพบูลย์

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๘

นายวศิน ช่วยคง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๗๙๙

นางสาววาสนา แซ่ก้วย
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๖ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๐
นายวิริยะ ไชยทะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๑
นายศุภณัฐ อรุณพงษ์พิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๒
นายสหัสวรรษ รุ่งทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๓
นางสาวสิรภัทร แซ่คู

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๔
นางสาวสุริยะ บิลยะแม

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๕
นางสาวอังคณา แซ่หยาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๖
นางสาวอำไพภร หมัดสมัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๗
นายอิทธิพัทธ์ เอียดแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๘
นางสาวเจนจิรา ภิญโย

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๐๙
นางสาวแคทเทอริน เต้

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนจำนงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กหญิงชนิดา พรหมศิลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงชมพูนิกข์ เกือเสน

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายฐาปนพงษ์ ขุมทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงฐิติยา แสงอำไพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กหญิงณัฐนิช ทัพภะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุวรรณนิมิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจริญผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ คังคะสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายนันทสิทธิ

์

เพชรศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงพรรพษา แก้วมณี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงพัชราภา นิลอนันต์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงพิยดา อักษรวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงฟานิตา ลิมปยะกุล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงภัทรพร พุทธรักษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี คงอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กระจ่างสินธุ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงภาษิณี เอียดลัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงมาริษา พูลเพิม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชายนิล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงศศิวรรณ เจริญวาที

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงศุภกานต์ หนูชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงสุวนันท์ หมืนเมือง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายสุอรุณ เกษรา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงสโรชา จันทร์หอม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๗ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๕
เด็กหญิงอทัยลักษณ์ แก้วมาก

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงอนงค์นาถ ราชเมืองฝาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กชายอนุชา สุวรรณชะนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายอภิวัฒน์ เพชรศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กหญิงอรณิชา เต็มศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กชายอรรถกร ชำนาญเวชกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายอัครเดช ล่องเนียม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา ด้วงเกลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา มากแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงอินทุอร นิลประยูร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงเนตรชนก ตรีเนตร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กหญิงเมษินี คงเทพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ธรรมโร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สมประสงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายกรวิชญ์ เอกมณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กหญิงกรัณฑา สุวรรณสะอาด

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เซ่งเส้ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขำเกือ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา มุสิจินดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กชายจารุวัฒน์ ตึกกว้าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงจิณัฐตา พุ่มพวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงจิราวรรณ กิจการ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชมชืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงชนาธิป นวลศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงญาตาวี ชีวะพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กหญิงธัญญะรัตน์ อธิอัครศิริกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ขุ้ยยิน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เพ็งปาน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงปาณิสรา ลุกลุย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงปยวรรณ ไกรสนาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงพันธิสา รักษ์พงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงพาขวัญ เมืองใหม่
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ณ  พัทลุง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงภัทรียา เกิดไชยศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงมาริษา พรรณราย
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ จาโร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงวรรณพร นิตย์โชติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงวรัญญา มาลาทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงวริศรา กาญจนลักษณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายวสวัตติ

์

ปานทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๕

นางสาววารุณี จันทรา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายวิษณุ จันทระ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายศุภกร ดาราเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงสุนิสา กาเลียง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงสุภาวิดา สังข์ทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงสุวิชาดา จันทรัศมี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงสโรชา ราโชกาญจน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงอติกานต์ หรรษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา สุจริตธุระการ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีธร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงเมขลา คงศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงเมสินี เคล้าดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงเสาวบุตร สิทธิฤทธิกวิน

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงกนกภรณ์ คงบัว
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงกนกรดา สโมสร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงกมลชนก พร้อมเพรียง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ พาณิชย์ดำรงกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ เซ่งขิน

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๓
เด็กหญิงกัญญามาศ รุ่งโชติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ไพโรจน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายกันตชาติ สุกสว่าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายกันต์ธีร์ จีระโร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงกุลธิดา เมฆเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงขวัญชนก ช่วยนวล
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงจิณห์นิภา ชมเชย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงจิราภา บุญอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กหญิงจีรวรรณ ไชยสงคราม

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงชญานุช จูดจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กหญิงชลิดา ชูสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายชินต้าร์ ชุง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กหญิงณภัทร ปรางจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วหล้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา มีมาก

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์แก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วผอม

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กชายณัฐพร ตันหุ้ย

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๑

นายณัฐพล สุขเขียว
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ สมสร้าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดีแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงทิฆัมภรณ์ จันทร์หนู
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายธนดล จูดเกลียง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายธนดล ทองพูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กชายธนภัทร วงศ์ขันติชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กหญิงธมลวรรณ กันภัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงธัญวรรณ นวลปาน
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กหญิงธัญวรรณ เจริญศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กหญิงธัญสินี แก้วนพรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายธันวากร นิลพงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงธิดาวรรณ แซ่ตัน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กชายธีรพงษ์ จันทร์นก
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงนภรรษร พวงสอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงนภาพร เชือสาย

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงนภาเพชร สิงห์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงปณิดา ช่วยแท่น
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กชายประวิทย์ สังข์ศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงปรียาภัทร ไหวพริบ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงปทมา ขวัญพัทลุง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงปาณิสรา วิจิตรโสภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายปานะวัฒน์ เจียมจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ สุวรรณมาลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายปุณณวัตน์ หนูชัยแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๖
เด็กชายพงศ์นรินทร์ เพ็งระวะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงพรวสา แกล้วทนงค์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายพลกฤต คงทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา จันทรศร
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กหญิงภัทรสุดา ไกรคุ้ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ ชูแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายภูสิทชิ

์

ชำนาญเวชกิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ กาเลียง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูเชิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กชายมนัสวิน อุบล
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงมาริสา พลายอินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พลิกผล
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงวรรณธนา บัวผุด
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายวสุพล จ่อนแผ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงวิภาวนี สิทธิชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล บัวดำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ ใจห้าว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กหญิงศุภิสรา ฟองมณี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ขุนศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กหญิงสมฤดี เสือแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงสศิมา ทองแท้
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายสัณหณัฐ เกษรา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงสาวิตรี วาจาเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กชายสิทธิพล จันทร์ปรางค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงสุตาภัทร วิหก

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายสุทธิเกียรติ บุญลาภ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงสุนิษา ร่วงเหมือน
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงสุนิษา ศรีวับ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงสุปรีญา คงสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงสุพรรณี ผุดเอียด
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงสุภนิดา ฆังรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงเย็น
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงฬุจิฎา แก้วช่วย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายองครักษ์ ทองมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงอติพร ปราบสงคราม

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงอนุสรา ฟองมณี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงอภิญญา สุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายอรรถกร เลือนเกือ

่ ้

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงอรัชพร ปร้องฉิม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายอัครภณ ทองมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กชายอังคพล จิตใจรัก
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายอัมรินทร์ เพชรศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วชนะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงโสภิตา จันทสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๑ เด็กชายไพรชณานนทร์
พานิช

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๒

นายกนกพล คงเจียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๓

นางสาวกาญจนา เกษสุริยงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๔

นายจักรพรรดิ

์

ไพบูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๕

นายจาตุรนต์ แก้วกัลยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๖

นางสาวชญานิษฐ์ เจริญศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๗

นางสาวชรินรัตน์ ปานมี
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๘

นายชาคริต พลิกผล
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๘๙

นางสาวณัฐวรา ศักดิณรงค์

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๐
นายณัฐวุฒิ บุญอินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๑

นางสาวทัศวรรณ เชือชะเอม

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๒

นายธนวัฒน์ ดำบัว
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๓

นายธันวา นวลแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๔

นายนริศ ขุนพรรณราย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๕

นางสาวนันทนัช วิภาตะไวทยะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๖

นายปพนธีร์ เกษรา
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๗ นางสาวประกายกานต์
สอนสังข์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๘

นายปรเมศวร์ มากเอียด
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๕๙๙๙

นางสาวปยะรัตน์ อนันตะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๐
นายพีรวัฒน์ พรหมสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๑
นายรติกร ปยะโร

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๒
นายรัชชานนท์ นุ่มแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๓
นายวัชรากร สภาพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๔
นายสัญญา คงช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๕
นายอติศักดิ

์

ยิมเส้ง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๖
นายเครือนรงค์ คงสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๗
นายเมธัส ดวงไข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๘
นายเมธัส รุ่งเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๐๙
นางสาวเมธาวดี มิงแก้ว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายเอกรัตน์ สุดจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงโสภิดา แก้วขาว

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๒
นางสาวกรกนก รงค์ทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๓
นางสาวกัญญาวีร์ รัตนวิโรจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๔
นางสาวจีรนันท์ มิงยศอนันต์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๕
นางสาวชิรัญญา รัตนพงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๖
นายณัฐพงศ์ จันทะโร

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๗
นางสาวทศวรรณ แก้วช่วย

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๘
นายธีระวัฒน์ ศรีธร

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๑๙
นางสาวนัฐการณ์ จันทร์ช่วย

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๐
นางสาวปรียาวดี รัตนคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๑
นางสาวปวันรัตน์ ซุ่นเส้ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๒
นางสาวปาริฉัตร รัติโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๓
นางสาวปยะรัตน์ กรณ์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๔
นางสาวผุสชา ชูหนู

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๕
นางสาวพิชญาภรณ์ ชูศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๖
นางสาวรัตนาภรณ์ อู๋สวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๗
นางสาววรดา กาเลียง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๘
นายวรปรัชญ์ โพธิดวง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๒๙
นางสาวศศิประภา บุญชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๐
นายศุภชัย จันทรประดิษฐ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๑
นางสาวสายธาร เย็นใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๒
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณละออง

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๓
นางสาวสุปวีณ์ สุขทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๔
นางสาวหทัยภัทร แซ่นุ่น

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๕
นายอนพัทย์ มุณีส้อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๖
นางสาวเพชราภรณ์ สิงห์เทียน

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๗
นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๘
นายกฤษณพล สารานพคุณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๓๙
นายจักรพันธ์ ดำโอ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๐
นายจิรศิริ หนูดำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๑
นายปยวัฒน์ รามมาก

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๒
นายพัสกร ลอยลิบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๓
นางสาววารุณี แซ่ฮัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๔
นายศุภชัย ประทุมวัลย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๕
นายอดิศร ขาวเอียด

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๖
นางสาวอภิญญา สุวรรณรักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๗
นายอภิสิทธิ

์

ชูใหม่
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๘
เด็กชายกฤตพจน์ ชูแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กชายกฤษกร คงจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมชนะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กชายกิตติพัทธ์ นิมนวล

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กหญิงกุลนาถ โสเจยยะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กหญิงจตุพร บัวผุด

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์เขต

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กชายจักรินทร์ หนูช่วย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กหญิงจารวี พันธ์ทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขสว่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ช่วยแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กหญิงจิราทิพย์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กหญิงจิราพร โพชนุกูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กชายฉันทวัฒน์ แซ่อิว

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายชยามร ทองเสน่ห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายชิฒวรรณ อุณาตระการ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กหญิงชุตินันท์ แสงงาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กชายชุติวัติ เอียมสุวรรณ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กชายฐานานุศักดิ

์

จันทร์รงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชูปล้อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กชายณฐพงศ์ธร ศิริพันธุ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กชายณภัทร ล่องเซ่ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงณิชกานต์ อุปถัมภ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงณิชาภัทร มัควัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กหญิงตติมา บุษบงก์ไพฑูรย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กหญิงทอไหมทอง อินวัฒนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กชายทักษิณ สันหนู

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กชายธนพัฒน์ กัณฑ์แก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กชายธนพัทธ์ หนูคูขุด

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กชายธนภัทร ศรีสมบูรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กชายธนวัฒน์ จินดาราม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กชายธนากร ชุมทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงธมนวรรณ เรืองศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กชายธรรมรัตน์ รองพล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียนแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กหญิงธิติมา จันทร์แดง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กชายธีรภัทร คำจุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กชายธีรวิช หนูน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงนภสร เกษเหมือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงนภัสสร พลอินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงปกคณิต ดวงขวัญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายปฐมพร วิจิตรโสภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงปภาวดี สุวรรณชนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงปรียาภัทร ช่วยจุลจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงปวรรัตน์ หนูร่วง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงปญญภรณ์ บุญอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงปญญาพร ศรีสาร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงปยะธิดา จันทคาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงปยะอารี ธนภาคย์กุลศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายพงศกร ทองเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงพจนี แก้วจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายพรรคพล สังขไพฑูรย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงพรรณนสร ไกรมุ่ย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายพสิษฐ์ สังข์ไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงพิมพรรณ พงศ์พิทักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กหญิงภคพร หมืนภู่

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายภูวดล หนิหีม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กหญิงมนพร เหมะรักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กหญิงมาลัยวรรณ ด้วนมี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กชายรวิพล บูลการณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กชายระพีพัฒน์ ศรีจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายวัชรพล อาญาพิทักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายวัชระ ชูชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงวันใส ยุกระพันธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงวิชญาดา เจริญวัฒน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงวิศรุตา ขุนพระบาท
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายวีรพัฒน์ จันทร์คง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงศิรภัสสร บุญทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ คงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายสรายุทธ ทองคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงสร้อยฟา ทองช่วย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กหญิงสิรภัทร บุญยืน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงสุชาวดี เพ็งระวะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ พร้อมมูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงสุนิตา กายพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงอรนุช นุ่นทองหอม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงอรัชพร สินโน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๖
เด็กชายอัฉริยะกานต์ แดงน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา คงสงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กชายอิฐสรา สายสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กชายเกริกเกียรติ ช่วยนุกูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไพจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงเบญญาดา วงศ์ขันติชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงเสริมศิริ กูลเกือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายไกรสิทธิ

์

พัฒโนภาษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เกลียงคง

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายธนทวัฒ ทองศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ขวัญนาค
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กชายพรเทพ ไชยคช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงภารวี นิลพงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กหญิงมิรันตี เจริญจิต

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงอรพรรณ เมฆขำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายเทวราช มานิล
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีใส
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายณัฐภัทร สังข์รักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงปาลิตา มีดำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กชายสุรวิชญ์ สุขปกษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงปรัชญาพร ถาวรประสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ เมฆขำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายกวิน รัตนภูมิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ชูขาว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายจักรพรรธุ์ เอียดจงดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงชมพูนุช หลีกันชะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายชุติเทพ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงณัฐวรา มิตสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงถิระดา สังข์ศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงทิราภรณ์ กรวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กชายนธีรัตน์ เสนพริก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กชายบุณยกร พรมยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ จันทะวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงประสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สิทธิกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงสุนิษา แก้วเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงอนนทพร คำสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บรรจงรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา คงเอียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายไพโรจน์ คุ้มเกล็ง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายฐปนพร นวลเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนบรรเลง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กชายธนพล พรหมมณี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายปยะวัฒน์ สุริยงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายภัทรดนัย แก้วเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายภัทรภร สงเมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายศุภณัฏฐ์ พูนเศวตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายสันติสุข มากจงดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กหญิงจิรัชยา หนูพลิก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายธฤษณัช จันทร์ประดับ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงปณฑิตา มณีนิล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงเจนใจ จันทวาส
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงกมลชนก วิจิตรฐะพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ถึงศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายคณิน นราพงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงจิราภา พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชูช่วย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๗ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายชญานนต์ ทองรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจติ

์

ปานทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายฐานันท์ สังข์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายณัฐภัทร รักช้าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงธัญญภร จันทร์แท่น
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กชายนนทพัทธ์ รักเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงนัยนา แก้วมณี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๒
เด็กชายประชาญชัย ทานา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงปาณิศา ยตะโคตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงพรพงศ์ วรรณโชติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๕
เด็กหญิงพรรณภัสษา เจ๊ะโส๊ะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กชายภานุพงค์ แข็งขัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายภานุพงศ์ ชูชืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ เมตตาจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายวรวัฒน์ ช่วยมณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายวรวิทย์ จันทร์เส้ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กหญิงวันวิสาข์ เวชพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กหญิงศิริพร แซ่หว่อง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

จันทรโชติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กชายศุภชัย จันทร์คล้าย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กชายศุภัทรชัย สุจริตธุระการ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กชายสิริวุฒิ บริบูรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กหญิงสุนันทา จาโร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กหญิงสุวรรณษา ถาวรรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กชายหัสดา เพชรศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

เจริญศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายอรรถพล ชำนิธุระการ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายอัฐพล เมืองจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา ชูจิตต์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายอานัส เมืองจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงเกศทิพย์ กุนทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงเปมิกา คงพันธุ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงโชติรส สิทธิไชย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กชายณรงฤทธิ

์

เหมือนพรรณราย ๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายธนกร คงแคล้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายธนกฤต คงคล้าย

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๑
เด็กหญิงประภารัตน์ มณีไชย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงวณิดา ทิพย์รองพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายวีรภัทร รัตนมนตรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา กูลเกือ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายเทวินทร์ มณีรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กหญิงชญานิศ ศิริรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กหญิงปนัดดา เหล่าพาณิชย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงวรรจิรา นวลแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงสาวิตรี รังษี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๐
นางสาวอินธิรา ดิษฐ์แก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๑

นางสาวคริษฐา เรือนวาส
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๒

นางสาวพิมลพรรณ พูลเพิม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๓

นางสาวยุพา สุวรรณคีรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๔

นางสาววรัชยา อิศโร
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๕

นายสันติสุข ขุนเดช
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายจักรภัทร ไกรคุ้ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ย่องเส้ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ ชูเชิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กชายชนกันต์ จันทร์อยู่
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงฐิติยา รุกขพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กชายธนภัทร์ เมรำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายพัชรพล กิจการ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กชายพิษณุ จุลรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายภูมิรัตน์ แก้วดำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงวรากานต์ ขุนทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายวิชญานันท์ เซียะคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายวิษณุ โพธิพิทักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายสรายุทธ์ คงหนู
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กหญิงสุธินี ณะคลิง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงเปมิกา เทียบปาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงจิรัชยา ไพโรจน์บวร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงนงนภัส ถมของ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กหญิงนภัสสร ไชยมงคล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ นวลแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงปยพร ลันคีรี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายภัคพล นวลแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงวันวิสา อินทร์บุญญา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้วแพง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายกิตติธัช พรหมจินดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ลันคีรี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายธาดา ยอดคง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงพัชราวดี พรหมสมบัติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงละอองฝน แก้วสองสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กหญิงลัดดา รามมาตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กหญิงกมลพัชร สงค์เพ็ชร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายครรชิต กลินพิมาย

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงครองขวัญ มงคล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงจารุณี สังปด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงณัฏฐิมา ขุนทิพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กชายณัฏพงษ์ คงแคล้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายธีระยุทธ หนูแท้
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ชำนาญธุระกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายภคินธร ดุกลิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงระพีพัฒน์ ถมของ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ สุขช่วย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงสโรชา คงเขียว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายอภิวิชญ์ แทนบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงเกสรา สังฆกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายกิตติคุณ กลินพิมาย

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กชายณัฐนันธ์ กิมแก้ว

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายธนรัตน์ สุดเสงียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายธราดล จันทรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายธวัชชัย ชูแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กชายพิชุตม์ แทนบุญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กชายพิชย ชูศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงวิสุตา กลินหอม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายสิริชัย ช้างสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาบวช

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายไตรภพ สังข์นุ่น
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กชายจตุรเทพ ภิรมย์รักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงสุภัชชา วงศ์เอียม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กชายอริน นวลประสงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กชายกฤษฎา สังข์แก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายกิตตินันท์ จันทรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายกิตติภพ ยิงประสิทธิ

่ ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงจามิกร สุจริตธุระการ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายชญานนท์ ไฝเสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กหญิงชลดา พราหมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สายแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กหญิงดาณินี เรืองศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กชายทัตพงศ์ ทองเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายทิฆัมพร พลสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายธวัฒชัย คงชู

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กชายนที เสรีกุล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กหญิงมิงกมล

่

เพ็งปาน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ สุขใส

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กหญิงวิมลมณี เจริญศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายวีรศรุต สุวรรณพงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กหญิงศิรภัสสร รัตนกาญจน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กชายศุภวิทญ์ ทับรอด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๑
เด็กหญิงสายวารินทร์ จันรามศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายอภิวัฒน์ แกล้วทนงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงอรวรรณ เอียดทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายเจริญชัย นวลศรี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นุ้ยดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายธันยพงศ์ สุขสุทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายนฤปนาถ ภูวดลกมลลดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายปวเรศ รัตนวิไล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายปุณณิน ยวนยี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายภูวเดช ศรีสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายวัชรชัย ขวัญซ้าย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงศศิกานต์ นิลโอภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

มณีน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายสหรัฐ วิจิตรโสภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กชายอธิบดี จันทร์พูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กชายเกียรติชัย อินทรา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ยีสุย

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กชายกฤษฎา ขวัญเกือ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กชายกฤษณะพล ทองปาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วทองโอ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงณัทศศิร์ บุญโญประสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงธัญชนก เจริญวุฒิมากรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กชายธีธัช บุญศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายธีรภัทร ยิมหยู

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายนภพล ขวัญแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กชายนันทกรณ์ บัวทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วประสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงนิยตา ไกรเชน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กหญิงนิศาชล ยอดทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๑
เด็กหญิงพลอยกัญญา

ใจกระจ่าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กชายวรวิช บางพงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงวันวิสา สุจริตธุระการ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงวิมลศิริ ไพจิตต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายศรายุทธ แพงศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กชายสุทธิรักษ์ ชูหนู
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงสุธินี แสงอุทัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อิสระภาพ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงธิดาวดี ปนทองพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กชายวรวุฒิ รงค์ทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา ชัยหาร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กชายณัฐกิต สมพงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายศรายุทธ แก้วเกาะสะบ้า
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงธนพร งอดสุวรรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กชายนครินทร์ วสุลีวรรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงนวพร นิคมเขตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงนิธิวดี ศรีช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กชายภูมินันท์ ชำนาญงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงมนต์ศิริ บุญยู่ฮง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๒ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กหญิงศราศิณีย์ ช่วยรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายศิรวิทย์ โนระดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงกรกนก เพ็ชรมณีศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กหญิงจิราพัธร อุตระนาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๔
เด็กหญิงจีระประภา ไชยโชค

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายชยณัฐ ทองบุญชู
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กหญิงธัญชนก ทองเอียด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กหญิงธัญธิดา แสงจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงนนท์ สักมน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงนันทิยา จุลิวรรฬ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองเสน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงปานดวงใจ หวุ่นจันทร
๒๑/๐๖/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วร
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กชายยุทธนา เกือก่อยอด

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงรติกร จันจิตจริงใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายระพิพันธ์ นิลอนันต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงรัชนีกร ศรีช่วย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงวันอาษา พรมขาว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงสุภชา นวลงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กชายอธิเบษฐ เรืองเวหา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กชายอมรเทพ เทพหนู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา ปาลรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายอาทิตย์ บุษบง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงเนตรฤทัย ถีราวุฒิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงเมธาวดี บุญญะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงจิตตาภา สังฆโณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ พรุเพชรแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ นวลเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กชายภูริภัทร ชูแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กชายวีระวัฒน์ เคหารมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงศศิพร พรมเส้ง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กหญิงอลิสดา พรมแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ปนแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงชฎาธาร แทนหนู
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงณัฐชนก จอมกระบัตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๓ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายพีรณัฐ แก้วสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีไชย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กหญิงมยุเรศน์ ชายราม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กชายรัชพล อักษร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายสนชัย พรหมบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายสิทธิชัย ราชยอด

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กชายเอกวิทย์ จันจิตจริงใจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กหญิงนำทิพย์ สีเปนทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กหญิงวรางคณา สุดสิน

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงศิรัญญา แฝกโคกสูง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กชายสหรัฐ เซียนอุ้ย

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กชายสุมลทา บุญเต็ม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กชายทวีเดช มณีขวัญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กชายพิทักษ์ แสงรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กชายสุชาครีย์ ชูแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายอนันต์ ชัยวร
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายชลธี คำวิรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงฉิม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายจักรวุฒิ เทพปาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กชายจิรภัทร แก้วทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา บุตรรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายธนวัตร์ จินดาย้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงปนัดดา แก้วมณี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายปาณรวุฒิ ยอดพุด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กหญิงศศิกาน ทองแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๑
เด็กหญิงอนงลักษณ์ ทองเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายคิม แก้วหนู
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ อนุสา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายพงษ์พันธ์ จันทร์เขียว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงภัทราพร ชายทองแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงเอียง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงปทิตตา ลักษณะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๘

นางทิง

่

ประทีปเกาะ
๐๙/๑๐/๒๔๙๐

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๒๙

นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชร์ครัง

่

๒๕/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๐
นางบัวคลี

่

รักแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๑

นางฐิตาภร แก้วย้อย
๑๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๒

นางสุมิตรา ทวนทอง
๑๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๓

นางวิมล

ิ

บุญช่วย
๑๖/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๔

นางสมพร ม่วงสอน
๐๙/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๕

นางสาวจุฑารัตนี แก้วย้อย

้

๑๗/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๖

นางสาวสุรินธร ขุนหนู
๑๙/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๗

นางสาววิญู

ิ

จีนกลับ
๓๐/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๘

นางประไพพักตร์ เพ็ชร์ครัง

่

๒๔/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านนาปรัง

วัดนาปรังประชาราม
 

สข ๕๔๕๙/๖๔๓๙

นางรสิตา เพ็ชรรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๐
นางดารุณีย์ ขวัญแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๑

นางนิภาพร ชูรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๒

นางสาวสุุวิภา มณี
๑๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๓

นางสุุุนันทา พรหมณี
๑๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๔

นางวัฒนา แก้้วย้อย

้

๑๓/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๕

นางยุพิน ทองมีขวัญ
๑๓/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๖

นางสาวสารุณี แก้้วย้อย

้ ้

๒๓/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๗

นายเฉลิม ด้วงครุฑ

้

๒๘/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๘

นางเรณู ม่วงสอน
๒๙/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๔๙

นางสาวอุไรรัตน์ แก้้วสุข

้้

๐๓/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๐
นางมัณฑนา แก้ววิเชียร ๑๐/๕/๒๕๐๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๑

นางสาวชุติมา หลงโส๊ะ
๑๗/๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๒

นางนงลักญณ์ แปนแสง
๓๐/๗/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๓

นางดารารัตน์ รัตรมณี ๕/๙/๒๕๒๔ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๔

นางจุฬาวรรณ แก้วทอง

๑๙/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๕

นางสมคิด ทองศรี
๓๐/๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๖

นางกัณฐาภรณ์ แก้วมาก
๑๕/๗/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๗

นางประนอม แปรโคกสูง
๘/๑๒/๒๔๙๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๘

นางศรัณรัตน์ ใบมะหาด
๒๔/๙/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๕๙

นางมลิวรรณ ตุง
๒๙/๖/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๐
นางนิรันดร นิถยพิโลน

๒๗/๑/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๑

นางยุพิน หลีเส็น
๔/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๒

นางจิราวรรณ ยอดประสม
๒๑/๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๓

นางขนิษฐา นวลละออง
๑๘/๓/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๔

นางสาวพรพิศ ช่อสูงเนิน
๑๘/๓/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๕

นางสาวภัทรีพันธุ์ วรเจริญ
๑๓/๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๖

นางสาวนิด ธรรมพิทักษ์ ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๗

นางสาวอัมพร ใจธิ

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๘

นางสาวมัลลิกา ใหม่วงศ์ ๓/๗/๒๕๓๓ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๖๙

นางสาวบุญรอด บาราเมศ ๖/๓/๒๕๑๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๐
นางสาวชุติกาญน์ ชัยผล

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๑

นางสาววาสนา จันทร์วงษ์
๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๒

นางสาววิไลลักษณ์ เส้งขาว
๑๖/๙/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๓

นางสาวภัททิยา สุวรรณมณี
๒๔/๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๔

นางสาวภัสสร นันตาสิน ๓/๒/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๕

นางสาวเกศริน ทิพย์ทามูล
๑๔/๔/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๖

นางสาวขวัญเรือน สิงธิมาตร ๙/๗/๒๕๒๔ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๗

นางสาวพิมพร มุขแก้ว
๒๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๘

นางสาวประภา ชุมละออง
๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๗๙

นางสาวสุทิน ท่าผา
๒๒/๘/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๐
นางสาวดวงกมล ปทุมมณี

๘/๑๒/๒๕๑๒
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๑

นางสาวนิภาพร พรหมบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๒

นางสาวศรีแพร บุญสิงมา
๒๖/๕/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๓

นางสาวบวรรัตน์ โพธิพันธ์

์

๒/๗/๒๕๑๓ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๔

นางสาวอนุษรา ศรีบุญชัย
๑๙/๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๕

นางสาวปริญญา จันทร์ยก
๑๗/๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๖

นางสาวทิพวรรณ นพคุณ
๒/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๗

นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวิโรจน์ ๕/๗/๒๕๒๓ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๘

นางสาวทิพวรรณ ไชยศรี
๒๒/๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๘๙

นางสาวจิราภรณ์ จิตภูษา
๒๗/๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๐
นางสาวรุ่งนภา โหนสมสุข

๒๗/๗/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๑

นางสาววนิดา แง่พรหม ๔/๘/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๒

นางสาวปาริตา นราหอม
๑๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๓

นางสาวอัจรา เดชะพันธ์
๒๕/๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๔

นางสาวประไพ ชุมละออง
๑๗/๑/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๕

นางสาวสุภัสสรา รัตนจงกล
๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๖

นางสาวธัญวรัตน์ สุวรรณชาตรี ๑/๗/๒๕๑๗ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๗

นายกวิน พันธา ๒/๕/๒๕๔๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๘

นายเอกพล คงเอียด
๒๖/๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๔๙๙

นายพิสิษฐ ทองราช
๑๓/๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๐
นายธนาภรณ์ ดูดวง

๑๔/๔/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๑
นายณัฐสิทธิ

์

ทีอุทิศ
๑๙/๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๒
นายภูพิงศ์ ตะเพาพงษ์

๑๔/๕/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๓
นายจรินทร์ คงพูน ๗/๗/๒๕๑๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๔
นายอาณัฐชัย คำภากุล ๗/๓/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๕
นายวัชรากร พรหมทองบุญ ๖/๕/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๖
นายเจษฎา เสือเทพ

๕/๑๑/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๗
นายวุฒิพงค์ ขุนยัง

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๘
นายชาคริต โชติสังข์ ๓/๒/๒๕๓๔ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๐๙
นายนิพนธิ

์

ขวัญทองยิม

้

๑/๑/๒๕๑๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๐
นายบรรพต บุญอนันต์

๒๒/๖/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๑

นายไกรสอน ผิวเหลือง

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๒

นายธีรวุฒิ ทองคำ
๑๓/๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๓

นายจิระยุทธิ

์

บุญทรัพย์
๒๒/๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๔

นายปรีชา เพชรศรี
๒๖/๙/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๕

นายพงษ์ศักดิ

์

แซ่ลิม

่

๒๓/๗/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๖

นายสราวุธ ทองนวลจันทร์
๑๖/๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๗

นายวุฒินันท์ แก้วกับทอง
๑๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๘

นายวิสุด แซ่ปุน
๒๘/๓/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๑๙

นายนิทัศน์ ยอดเทพ
๒๔/๗/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๐
นายธวัชชัย ศิริไชย

๒๕/๔/๒๕๓๒
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๑

นายภิญโญ ทองปนแก้ว
๒๐/๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๒

นายประยงค์ วันโสภา
๑๔/๖/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๓

นายพิษณุ ก่อไวทยเจตน์
๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๔

นายมนัส แก้วละเอียด
๒๗/๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๕

นายสุทัศน์ จันทร์ชูศรี
๒๘/๗/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๖

นายธีระพล คงสุวรรณ์ ๗/๖/๒๕๒๖ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๗

นายมนัส แก้วกลับ ๙/๖/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๘

นายอนันต์ พันธะโกษี
๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๒๙

นายขุนศึก อินทันแก้ว
๒๗/๘/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๐
นายปกรณ์ วิเชียรศรี

๒๙/๙/๒๕๑๕
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๑

นายวันเฉลิม พงศ์มณี
๑๒/๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๒

นายอภิชาต ขวัญชุม
๑๔/๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๓

นายอาธรณ์ ทองหนูแดง
๑๗/๙/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๔

นายอนันต์ เกิดนิยม
๑๒/๕/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๕

นายนฤชัย สุโพธิ

์

๑๒/๓/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๖

นายอรรถนพ มณีโรจน์
๑๓/๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๗

นายกฤษดา ชีช้าง
๑๒/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๘

นายวุฒิชัย เพชรศรี
๓๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๓๙

นายสมชาย จันทร์สวาท
๒๖/๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๐
นายยุรนันท์ มากเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๑

นายศุภชัย เอียดเพ็ชร ๙/๑/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๒

นายจักรกฤษ สุขสวัสดิ

์

๓๐/๕/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๓

นายภานุพงศ์ เซงหิน

้

๒๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๔

นายวัชระ แก้วพรม
๑๖/๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๕

นายณัฐพล แพ่งโยธา
๑๒/๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๖

นายวิชัย ดาบัว
๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๗

นายจักรกฤษณ์
เบญจปญญาวงศ์ ๖/๔/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๘

นายสมรักษ์ เพชรยอดศรี
๒๗/๙/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๔๙

นายสุธี ขวัญเพ็ง ๘/๗/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๐
นายกิตตินันท์ แก้วชูศรี

๑๒/๕/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๑

นายภานุ นิปกากร ๘/๙/๒๕๒๒ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๒

นายจักรินทร์ สุขศรีทอง
๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๓

นายอรรถกฤษณ์ ยอดไชย

๒๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๔

นายสิทธิเดช คำลุน
๑๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๕

นายณรงค์ ร้าแรง
๒๔/๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๖

นายฤกษ์ชัย เทพช่วยสุข

๒๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๗

นายเจริญ แก้วสาม
๓๑/๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๘

นายอภิชัย เพ็ชรสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๕๙

นายมโณมารถ สังคหะสุวรรณ
๑๑/๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๐
นายสมชาย วิหะกะรัตน์

๑๐/๖/๒๕๑๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๑

นายกฤษชัย สงแดง ๑/๕/๒๕๒๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๒

นายวรพงษ์ แก้วทอง
๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๓

นายวีรศักดิ

์

จินวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๔

นายอาทิตย์ พรัมสะโร
๒๑/๖/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๕

นายนฤเบศร กำเหนิดผล

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๖

นายเขมราฐ
กาญจนพานิชวงษ์ ๑๒/๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๗

นายสมทบ ศรีสมสู
๑๙/๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๘

นายวิเหิน ทองศรีพราย
๒๐/๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๖๙

นายสุภาพ ดัชถุยาวัตร์
๑๗/๖/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๐
นายสุทัศ ร่วมบัว

๓/๑๑/๒๕๑๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๑

นายเสนา พึงเขียว

่

๑๑/๕/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๒

นายประกายเพชร ผลทวี ๙/๙/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๓

นายพงศธร พงษ์งาม

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๔

นายประทีป ไชยศรี
๑๒/๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๕

นายธวัชชัย ยอสมเพชร ๑/๔/๒๕๓๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๖

นายวัชรพล ทองแก้ว ๒/๕/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๗

นายทรงวุฒิ รักช่วย
๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๘

นายรัตนพงศ์ พุฒซ้อนดอก
๔/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๗๙

นายกรันต์ จิระวิโรจน์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๐
นายพัชรินทร์ เภาทอง

๑๒/๖/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กชายกิตติกร แก้วสีใส
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงจันธิดา อินพรหม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงชนัญธิดา สังข์แก้วปา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ อนุศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ม่วงก่อเกือ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กหญิงซานีน่า อินทรวิเชียร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายฌานิช วงษ์สุนันท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงทิตาธร พงค์ทองเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายธนดล ประสิทธินุ้ย

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อนันตพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายธีรพงค์ บัวแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงนันธิญา ทิพย์เสถียร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงปนัดดา แก้วสังข์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายภูรี แก้วบัวเพ็ชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายรัชพล เรืองเจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่หล่อ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงวันธิดา ศรีสว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กชายศิวัฒน์ กระบัตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายศุภกฤต โคตะมีย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายสรวิชญ์ ขวัญแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงสุพรรณี แซ่ตู้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กชายอนาวิล สุวรรณมาลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กชายอโนชา ภู่ทองคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงชมพูนุช ดิษร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กหญิงปวีณา ปยะเขต

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงภัทราวดี เวียงหงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กชายศิววัฒ ประดุจพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กหญิงอัญชลิกา รัชสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายณัฐนนท์ ชูแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กชายทัศนะ แก้วบัวเพ็ชร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงธัญญาพร สังขโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงพัชราภา ศรีคงแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายอนุชิต จันทร์อินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายปยวัช จรูญจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายวรวิทย์ สุขธร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายเอกรัตน์ คงสะระณะคง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงศศิวรรณ นาวาทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายกิตติพศ สุวรรณชาตรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายชนสรณ์ ปกสีแซ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กชายปฐมพร แปะซิว

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงปภัสสร ขวัญจุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายพรรควัฒน์ แซ่เหย่า
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงยุภาวดี พันธ์แก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงสินีนาท โพธิงาม

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่ย่วน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงสิริกัญญา จรูญทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายสุทิน ภารสงัด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา การสร้าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กชายอธิพงศ์ วรรณโร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กชายเอกริน มหาวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายกิตติดนัย

์

ทองเพ็ชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายจักรพงค์ พรหมปลอด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงชวิกา รัตนารมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงสุธิตา สีปาน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ จรูญสอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ช่วยจำแนก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กหญิงรัศมีดาว ธงชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กหญิงสุธิมณ มุสิกะพงศากุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ เทียรชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงชัญญานุช สมัครพงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายณัฐยศ คงศรีแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงทักษพร ชัยนิกูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน ปานจรูญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงมาริสา ชูอินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงสุนิสา ปานจรูญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กหญิงอมรทิพย์ สมพงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายอริยะ ชูอินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณมณี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงณัฐธิกา มีชะนะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วชุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงทิตตยา ประสมชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กหญิงธีร์วรา ศรีสมอ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงปานไพลิน แก้วนุ้ย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กชายพงษกร พรมขวัญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กชายภูริพันธ์ ชูพล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เจ้าโว่
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็ชร์เล็ก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงกชวรรณ ห้วยหลำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ห้วยหลำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงบุญฑริก แก้วชาตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ บัวรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงอทิตยา สุตะกูล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองใบเพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กชายคริสต์มาส ชูหาญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กชายจักรพงศ์ แก้วมณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์หอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กชายชัชวาล เจริญพงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายบุญชัย ทองสุก

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงรินฤดี สุวรรณโณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงวรรณพร ทองรัตน์แก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงอลิษา แซ่ลิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กชายเฉลิมพร เภามี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กชายกรวิทย์ คำสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงณัฐวรา นิติคุณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายพนาย ทิพยศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงวารุณี แก้วมณี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงเมธาวดี แก้วละเอียด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงชวัลนุช แก้วโชติรุ่ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพ็ชรคงอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กชายธนนนท์ หนูชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงธนพร ง้าวชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กชายนรภัทร เกือกูล

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กชายวงศธร ขาวแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงวิกานดา ละอองแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงอนงนุช คงคะนึง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กชายเอกทัตร์ ขุนเปนทิพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงกฤตพร ไชยของพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงกฤติมา ทองเพชร

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายกฤษดา แก้ววิชิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา เฒ่าแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กชายคณิศร นิชลานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงชลิตา ทองอินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญสิม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงนาฏสินี บุญใดหวาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กหญิงปาณิศา เพ็งจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กหญิงพรยมล พรมเรืองโชติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงพิชญา โชติชูคง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายภูธเนศ คงเอียง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กชายภูริทัต ชูเพ็ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กชายภูเบศ ขุนปราบ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงลักษมี มณีรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กชายวิทยา สุขเดิมรอด

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงวีรวรรณ เวฬุบรรพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กหญิงศศธร ชะโนวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ จินกอเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงสุรัสวดี พชรพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายอธิราช สุวรรณรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ คงคะนึง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายเฉลิมวงศ์ สุวรรณโรจน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงโสภิณธิมา วิชัยสา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ ชูดวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กชายจักรพันธ์ ทองหน่อ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สงค์มี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เพชรตีบ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชัยนิกูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงบุญญิตา บุญแนบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงปทิตตา แววสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
เพ็ชรทองอ่อน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงพัลลภา หนูประดับ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงศศิวรรณ นิลแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงอจลญา ไชยลาภ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กชายกฤตชาติ ไชยแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายศานิต บุษบา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงอรจิรา ทองก่อปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงอัญมณี ดำแสงสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองหนูแดง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงนวพัฒน์ ภารกิจโกศล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๐
นายฉัตรเฉลิม ดวงวิชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงผกามาศ เสือชาวนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงพรพิมล เสือชาวนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กหญิงฐิติญาพร วุ่นซิงซี

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายธนพล ย้อยช่วง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายวราเทพ ร่างถินแก้ว

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายวิศรุต หนูหาไหม
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายสุทน แดงทองเกลียง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กหญิงกุลจิรา แก้วสะโร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กชายชัชวาล ปานถาวร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ณะแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๑
เด็กหญิงถนอมพรรณ แก้วมรกต

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงตรีทิพย์ เรืองศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงต้นกล้า ถาวร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงปุณยนุช ย้อยเสริฐสุทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุขะวาโท
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายภัทรพร แก้วมรกฎ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สู่สมแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กหญิงสุวิมล คงแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปานแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กหญิงอินทิพร พรหมแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กชายก้องภพ สีทองใส
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายคณกร คงคนึงธนชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงจินตรัตน์ เวชสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงจุรีวรรณ อัญชนะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงฉัตรชวานี แก้วนุ้ย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงชลธิตา ชุมบุญรักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์จิตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทวะกาญจน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยงค์หนู
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กชายธีรยุทธ บุญรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายธีระพงษ์ ทองแย้ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงนิชากร อ่อนวิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๓
เด็กหญิงนิติญาณินท์ ทิพวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงศุภกานต์ ญาณวิโร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงศุภมาส จันทร์พร้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงสมฤทัย แดงบัวทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงอทิตยา ทองคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กหญิงอนุธิดา จันทโชติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ขุ้ยด้วง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กหญิงอาริษา แก้วมรกฎ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กหญิงไรวินท์ นาวาทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กหญิงบุษยมาส เพชรไพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงปนฝน ณะจรูญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กชายพัสสน โสนมัตร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายภูวภัทร ภูววิมล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิงณัภวดี คงแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กหญิงสายฝน ยอดอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายสิทธิโชค ปานแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงสิรินดา คำปนปู
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๔ / ๒๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงสิริยาพร เจริญวาที

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วสามเขียว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กชายเกรียงไกร บุญเลิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงเนตรชนก ขัวสีแก้ว

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงเนตรชนก มณี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่ฉัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กชายจารุทัศน์ หนีนวน
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณโน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงณัฐพร ชาชิโย
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงธนพร บุญศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กหญิงพัชริดา จันทราชา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงวิจิตรภัทร เอียดยอด
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๒

นายอภิรักษ์ ชูขาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๓

นางสาวธัญญ์ชยา วิทูรสรรพสิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กชายธนบดี สอนพันนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงพีรดา แก้วกอเอียด
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กชายวุฒิชัย ซุ้นสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงโยษิตา ปราบเสร็จ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงกัลยานี ชังขวัญ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงชาลิสา ชายยอดแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ พิทักษ์มณีบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กหญิงมุกมณี สีเส้ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กหญิงวรกานต์ แก้วอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน วัดนาม่วง  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กหญิงณิชาพัชร์ นิตย์วิมล

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กชายพัฒชนะ พรมราช

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กชายภัทรพล บุญส่ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ทองคงแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงวริศรา ดำเปนไฝ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กชายวิชญ์พล ทิตย์พรมทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กชายอนุกูล โอชนะหมอ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงนริศรา แก้ววิชิต

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กชายนิติศักดิ

์

แดงตลับ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กหญิงนำฝน แก้ววิชิต
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กหญิงพรรณิภา จ้ายกับรุ่ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงพุทธรัตน์ แพ่งเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายรัชตะ รัตนะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กชายสิขเรศ สลักคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายไพศาล สัมปะรัม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงแพรเพชร แก้วกับทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายไวยวัฒจ์ แก้วขวัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วอินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงจันทิมา รักประเทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายจิรพนธ์ หนูรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายจุฑาวัฒน์ เพชรประกอบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายฉันทัช เย็นใจรอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายชิตวัน ไชยฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงณัฐนรี ลายเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ มีเทพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กชายณัฐยศ ศิริวัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ นิลสุวรรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กชายดลภาค คงได้บุญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายทรงพล สุขศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงทิพธัญญา แซ่จิว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กหญิงทิพาพันธุ์ นิวาสวุฒิกิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายธนกร สุวรรณรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายธนาดล ทองกอบสม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ บุญศรีเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองนุ้ย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กหญิงนพวรรณ ขุนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กหญิงนริศรา ยอดบุญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงนัทชา พัตทะกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงพัฒนพิชญ์ สุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ ช่วยบำรุง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชุมพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ เอียดมาอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงลัดดาภรณ์ มณีพงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กชายวทัญู แก้วกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงศศิกานต์ รัฐมณีกร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กหญิงอรพิลาศ สวาสดิธรรม

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กหญิงเกวลิน ไชยสุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงเนตรนภา ยอดพรมทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วเพชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กหญิงกัณนิกา บุญแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กหญิงกันธิฌา ทองวิเศษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กหญิงญาณิกา ขวัญพรหม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กหญิงศศิพิมพ์ แก้วทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กหญิงศศิวรรณ พรมศร
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงศุชัญญา ทองกอบสม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงสาวิตรี จันบุรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงสุธาสินี แสดสุด

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กหญิงสุธิมา วุฒิผล
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงอทิตยา บุญกอบแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กชายอนุพงศ์ พรมทองนุ้ย
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กหญิงอังคณา สังข์สามล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายเมธิน ดังแก้วสี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๖

นางสาวกัญญาณัฐ ทองยามี
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๗

นางสาวจิรารัตน์ รักเมียน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กหญิงภัทรลฎา ขุนเล็ก
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายภูธเรศ แก้วกับบัว
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๐
นางสาวยศวดี หนูพรมแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๑

นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยคล้าย
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๒

นายศิวนัท ทองประสม
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กหญิงศุภสิรา ศรีทวีป
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๔

นายสันติ ยอสมเพ็ชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๕

นางสาวทิพวรรณ เจริญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๖

นางสาวนรารักษ์ ช่วยแท่น
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๗

นางสาวปริตา ดำผอม
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๘

นางสาวปรียานุช จำเนียรสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๗๙

นางสาวพรพิมล บุญส่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๐
นางสาวพิมพ์นิภา พ่วงบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๑

นางสาวรัตติกาญ เมืองตรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๒

นางสาววฤนดา ครองทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๓

นางสาววันวิหวา ตันธิวุฒิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๔

นางสาววิรวรรณ วรกิจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๗ / ๒๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๕

นางสาวสมฤทัย คงได้บุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๖

นางสาวสิริรัตน์ พาอ่อนตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๗

นางสาวเกสรา สุขนุ้ย
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๘

นางสาวเมธาวี แก้วสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๘๙

นางสาวกชามาศ ขัวสีแก้ว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๐
นางสาวสรัลชนา วิวัชชะนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๑

นางสาวอภิญญา ไฝสุวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ ตันโลหะกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายจีระวัฒน์ คงเปนยอด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงญาศุมินทร์ ไชยขวัญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงณัฐริกา ศรนรินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายทิชานนท์ อ่อนขวัญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กหญิงธัญพิชชา มหารชพงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กหญิงนำทิพย์ คำสุรันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงจารุกร บัวขาว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กหญิงชาลิสา ไชยได้เพ็ชร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กชายธนธรณ์ บัวเพ็ชร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กหญิงปยวรรณ อินทร์นุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงพุทธบงกช เขียวสนาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงมาซือนะห์ บาเหะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กชายคณาเชนทร์ หนูละออง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงนุสราภรณ์ แก้วรุ่งศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กชายรัฐสมันต์ หนูละออง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สมแก้วเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา ด้วงเหว่า

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กชายวิษณุ โชติกรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงศศิตา สมแก้วเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กชายสิวะพันธ์ คงเดิม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ เพชรช่วย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๔

นายณกรณ์ ทองธรรมชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายปรัชญา สิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๖

นายณฐกานต์ หนักทอง
๑๙/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๗

นางสาวอันทิรา แก้วประดับ

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๘

นางสาวสุนิดา เทพสง

๒๒/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงทิพย์วรรณ แก้วสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงนุสรา ดาสีรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายคริสต์มาส สาชนะพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ช่วยสกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงวิมพ์วิภา บุตรเตะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงสุธิดา อินหนูขำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงอัยริณ ไพโรจน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กหญิงจันทิมา จิตตพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงปรารถนา ฆังคะมโน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายปตยพัฒน์ เพชรสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กชายพญา ทองสองขวัญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กชายภูธเนศ ส่องแสงกล้า

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายวีรวัฒ ศักดิเพชร

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กหญิงศิริพร ไฝภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงสาวิกา เปนไชย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงอัยดา ไพโรจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงกัลยานัฐ สายสุวรรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาโหย วัดบาโหย  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงกนกพร ไชยชนะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กหญิงกรวรรณ เดชาปกรณ์ชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายกฤตินัย อรุณรุ่งเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายกันตภณ จินวัน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงกุลธิดา แดงชืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย ก่อกิมเส้ง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์จันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูช่วย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กหญิงชนิสรา สุขงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สว่างวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงชาลิสา ช่างชุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายชุติภาส ชะวะนะปญญา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงชุนหลิง ชาน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กหญิงญาณิศา แซ่ล่อย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร อภิรัตน์ไพบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เลิศวีรนนทรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงณัฐชา วูหลำซา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทัดเทียม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงณัฐริกา พงศ์พันธุ์วัชระ
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงธนพร พิเชียรรุ่งสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ โมรา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักษาวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงนวพรรณ วรคลาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กหญิงนิตยา โสตะราษฎร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงนิต้า บุญประเสริฐ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายนิรุชา สุขะปณะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายประสิทธิ สิงต๋อง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงปยะนันท์ อ้ายหล้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ วิไลรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๖ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
บุญหอม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายพัชรพล จุฑานฤนาท
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายพัฒนเดช แซ่ตัง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กหญิงพิชญธิดา นิลประยูร
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กชายพีระพงษ์ ฤทธิมหา

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กหญิงพุทธิตา ธัมสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงภคพร อินทวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายภควัต โพธิธรรมตระกูล

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กหญิงมนทกานต์ แซ่จุง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงมลรวี วรพิมรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงรุ่งศิริ ช่วยทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๗
เด็กหญิงละอองดาว ฟองมณี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กหญิงลักษิกา จันทกาญจน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กหญิงวรนุช พลหาญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กหญิงวริศรา นุตจรัส

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงวิชชุดา คูณศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงวิภาวดี จันทมณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายศิรวิทย์ กระต่ายจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายสมพงษ์ โสภากุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงสิริกร เลิศวีรนนทรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงสุชาดา แซ่ตัง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จุลิวรรณลีย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กหญิงสุวิมล ศรชัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กชายสุหฤท หนูสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๐ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กหญิงอคิราภ์ กลันจันทร์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายอนุชา นระสีหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงอภัยพร แสงช่วง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กหญิงอรพินท์ น้อยผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายอรรถพล เม่งเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงอรอุมา สังข์หิรัญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงอริสรา วัฒนธีรประสงค์
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงอังคณา พรมทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงอังคนา สงนุ้ย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ทองคง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงเกตน์สิรี วรพันธกิจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงเจียจิน ก๊วท

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงเซ็ดจิน โล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กชายกิรติ สรรค์พฤกษ์สิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กชายภราดร ศรีคงแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงวิจิตรา เณคราช

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงโศภิตา แซ่ซิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๗
นายกฤติวุฒิ ชินวุฒิวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๘
นายกัมพล คงกิม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๐๙
นายคณิน วิบูลย์พันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๐
นางสาวจิรารัตน์ ปททุม

๒๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๑
นายชาคริต ไชยโกวิท

๒๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กชายฐานานุศักดิ

์

วงษ์ใหญ่
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๓
นางสาวณัฐนิฌา วงษ์ใหญ่

๒๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๔
นางสาวนลินทิพย์ ไชยภักดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๕
นายนวมินทร์ คงเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๖
นางสาวบุณยาพร พัชรกอบชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๗
นางสาวปนัดดา พรหมร่วมแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๘
นายปยะมิตร ใจตรง

๒๓/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๑๙
นางสาวพรทิพย์ ทีทองแดง

๐๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๐
นางสาวพิมมาดา บุริจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๑
นางสาวสิริมา หมาดเต๊ะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๒
นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๓
นางสาวทรงพร คำศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๔
นางสาวนฤมล ปาระณะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๑ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๗๐๒๕
นายนัฐพล ฟองสุวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๖
นางสาวนิติมา เพชรแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๗
นางสาวพิชญ์สิริ เปยมปนเศษ

๑๓/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๘
นายภัทรพงศ์ บุญประดิษฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๒๙
นายศุภชัย เพ็ชรเล็ก

๐๙/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๐
นายสราวุธ แซ่แต้

๑๘/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๑
นางสาวสุทธิดา ทองนุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๒
นายอดิเรก เบ็นเหลาะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๓
นางสาวอทิตตญา คูนิอาจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๔
นายเกษมพันธุ์ เวชกามา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๕
นางสาวณิชารีย์ สวนสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กหญิงธัญสินี เพชรอริยวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๗
นางสาวปาริฉัตร ขาวเครือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๘
นายพันธ์กรณ์ หมานหมัด

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๓๙
นางสาววรวี ราชพงค์

๒๔/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายวีระพงศ์ พุ่มทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๑
นายวุฒิชัย ชูอรัญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๒
นางสาวสุวิชาดา แก้วไฟ

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๓
นางสาวอังคนา ลือแปง

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๔
นายอิทธิชัย พุ่มภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๕
นางสาวเบญจรัตน์ ศิริสุภะ

๑๘/๐๖/๒๕๓๕

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๖
นางสาวปมยาพร กุลสะโมรินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๗
นายวสันต์ สังขะกูล

๒๖/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๘
นายศรัณย์ ดุกสุขแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๔๙
นางสาวศศิกานต์ พุทธเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๐
นายศุภิณัฐ ชีวนิชพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๑
นางสาวสิริพร แซ่จ่ง

๑๖/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๒
นายสุกฤษฎิ

์

พริกเบ็ญจะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๓
นางสาวสุพรรณี คูคำ

๓๐/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๔
นางสาวอนุสสรา พุ่มภักดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๕
นายอภิสิทธิ

์

ชัยณรงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๖
นายกิตติพงษ์ ทองขาว

๒๑/๑๐/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๗
นายวรเมธ กุมภิยาน ๑/๓/๒๕๔๑ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๘
นายวรีรวัฒน์ ไกรณรงค์

๖/๑๐/๒๕๔๑ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๕๙
นายอนุชา อะพินม์

๑๒/๖/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๒ / ๒๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๐
นายโยธิน ชูพรตระกูลชัย

๒๒/๗/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๑
นายศุภวิชญ์ จันทร์มิตร

๒๑/๑/๒๕๔๒
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๒
นางสาวพนัชกร จันทชาติ ๘/๘/๒๕๓๙ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๓
นางสาวสายใหม่ ทวีเลิศ ๑/๑/๒๕๔๒ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๔
นางสาวสุภารัตน์ พรหมจรรย์

๑๖/๕/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๕
นางสาวสุญาณี แซ่หยี ๕/๘/๒๕๔๐ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๖
นางสาวสุจิตตรา บุญรอด

๑๗/๕/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๗
นายกอกกุศล ส่งศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๐
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๘
นายอธิศ ใจเย็น ๙/๗/๒๕๔๓ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๖๙
นายศิริโชค ทิพชาติโยธิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๐
นางสาวอารีรัตน์ จันดำ

๒๐/๘/๒๕๔๓ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๑
นางสาวอริสรา ทองโสม

๕/๑๐/๒๕๔๓ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๒
นางสาวอรณิช ณ รังสี

๒๔/๙/๒๕๔๓
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๓
นางสาวรัชนา แก้วมาก

๒๗/๖/๒๕๔๓
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๔
นางสาวนฤมล บรมสุข

๑๓/๘/๒๕๔๓
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๕
นางสาวศศิวิมล สาโร

๑๑/๓/๒๕๔๓
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๖
นางสาวขนิษฐา หีมหล๊ะ ๙/๖/๒๕๔๓ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๗
นางสาวณัฐมล สินเกา

๓๐/๑๑/๒๕๔๑
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๘
นางสาวสุธีธิดา คำโส

๓๐/๓/๒๕๔๓ ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๗๙
นางสาวภัทรมล แก้วไทย

๑๓/๑/๒๕๓๙
ศูนย์ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา สันติวรคุณ  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กหญิงอรอนงค์ สมจิตร

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กชายภาณุพงศ์ เพ็งแก้ว ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กชายภูชนะ แซ่หลี

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กหญิงไอริน ชูศรีรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กหญิงธัญชนิต ทองธรรมชาติ

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กหญิงศศิวรรณ จันทะรี

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กหญิงบัณฑิตา พวงเพชร

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กหญิงปทิตตา บุญกำเหนิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กหญิงเกศศิณี ทองเทพ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กหญิงชลกานต์ หาญชนะ

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงจิณัชปญญา คำมูลดี ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กหญิงอาทิตยา สำรวมรมย์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชาวนา

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงธัญญเราศ แก้วมาก

๑๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กชายคธาทอง นามเจริญ

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๓ / ๒๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๕
เด็กชายณัฐพล นาบ้าน ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กหญิงประดุจดาว วนาสน ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๘
เด็กชายสุริยัน คงศรี

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๐๙๙
เด็กชายอดิเทพ ชุณหเมธา

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๐
นางสาวสุจิน ผิวทอง

๒๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กหญิงอรุณพิพัตร์ อรุณพันธ์ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๒
นายชัยรัตน์ แซ่เลียว

้

๓/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๓
นายปุณณวัช ผ่องสะอาด ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กหญิงอรอุมา ชุ่มฉิง

้

๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงอรทัย แสงศรี

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จินตยะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๗
เด็กหญิงฉ่าย หนี เสอ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๘
เด็กชายชนาธิป ชูแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กชายชินณภัทร สุวรรณโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สมัญญา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ประกิจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุราตะโก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กหญิงธรรมธิดา รัตนพิบูลย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมลำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กชายธีรพัฒน์ พลเกลียง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ ดัชถุยาวัตร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กชายนนทพัทธ์ ทิพย์สุเนตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กชายนภัส วาทยานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงนริศรา ไหมชุม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กชายนวภัทร พาหุกุล

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กหญิงนันทวัน เกิดทิพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กหญิงนาตาชา วงค์สุวรรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กหญิงนาตาลี ต๊ะศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กชายนิติพงษ์ คำเสาร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายปรวรรตน์ แสงสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายปริณทร ไชยกูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุคะหะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ไชยมาตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กชายภูผา ชีวะสาโร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๐
เด็กหญิงมุทิตา ผ่องศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กหญิงรวิสรา พาพันณา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กชายรัตนชัย ลือฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กหญิงลักษมี ภูวดล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กชายวรวุฒิ สุขช่วย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กหญิงวราพร เต็มแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงศศินา คงเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กชายษุภมงคล เสาวคนธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ ไทยชนะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อาดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงสุพรรณษา บัวแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กชายอติริชญ์ ลอยเลือน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กชายอมรเทพ ใฮวัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงอลิน ราตรีพฤกษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา โสภาจร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงอารียา มะดอหะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กหญิงเกษริน บัวทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กชายเจษฎา ลอยเลือน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงเมย์ศิณี มณีรักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กชายธีรวัฒน์ หอมชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กหญิงนันทิยา เทพเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กหญิงผริตา สิทธิโชติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สมหวัง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กชายปญญาภัทร เพ็ชรวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ มุสิกะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กหญิงภัทรภร จันทร์ทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายภานุเดช คงช่วย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กหญิงรัตนา เนืออ่อน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงวารุณี สายทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กชายชานนท์ ขันทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กชายปรมินท์ คุ้มหอม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงรัชนี ศรีละมัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายลัทธพล เกตุศิริ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กหญิงวิภาวดี นุ่นเกิด
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กชายกันตพงศ์ รัตนมุณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายปญญาวุฒิ เพ็ชรวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กชายปณณวิทย์ เพ็ชรวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กชายวรายุทธ แซ่จัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มีชัยชนะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วนุ้ย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา จอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงจรินธร คงธารา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงดวงรัตน์ แก้วดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กชายนิติพล บุญมาก
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กชายบุญเส้ง อุย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กหญิงพัชรา แซ่จาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กชายพิพัฒน์ ชีวะวัฒนาสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงวรัญญา แซ่หลี

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กชายวรุตม์ แท่นแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงศิริโสภา หลักเขตกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี พลวิสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายสุรเดช รูปพรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กหญิงเกษรามณ เภอมา
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กชายเจียน ปาร์

้

ลิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ หาญเสมอ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กหญิงกิงไผ่

่

ชาชุมวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กหญิงชลิตา แก้วทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กหญิงชไมพร คำมิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กหญิงชไมพร บุญศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เอียดสุวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กหญิงนิตยา จอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กหญิงฟุงฟา ยัฆพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กหญิงวรรษฎี ทองเมือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กชายวัชรพงษ์ เพ็งพัตรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงศศิประภา สมคิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ชุมผอม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงสุนิษา มหันตมรรค

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงสุนิสา แปงยวง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กชายสุภัทรชัย เจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงสุภาพร แซ่หวง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กหญิงสุไลนา โคตรคประดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กชายอดิศร ชูรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กชายอนุรักษ์ แท่นจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ อ่อนแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๕
เด็กชายอัมรินทร์ ขวัญแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายเขตโสภณ นิลสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๗
เด็กหญิงเมธิณี หาญพยัคฆ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๘
เด็กชายโยธิน ตัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กชายไกรสิทธิ

์

พลวิสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงวนิษา จันทร์สุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กหญิงพานิกา เมืองจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กชายรัชชพล สุระกำแหง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สันช่วย

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กชายก้องหล้า สำวิวัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กชายชัชชนน คงจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายณฐพงศ์ กุมแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงทิพสรณ์ หมืนทิพย์

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงนิราภร อนุเปโฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กหญิงวิภาสิริ จุลนวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กหญิงนำทิพย์ อินกลอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงพัชรี ใยเอียมพันธ์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๒

นางสาวนิติมา เสาวรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กหญิงศศิประภา ทองนุ้ย
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสบายใจ ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กหญิงวันวิสา ชัยชนะ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งสบายใจ ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน เตชะพิมานวงศ์
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสบายใจ ยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายภูทนา สีดาจิตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงวรรณิศา คล้ายนิมิตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กหญิงโสภิดา สุขเอียด
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ เตียมคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ดินลานสกุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กหญิงพิพพ์ชนก เห้งเต๊ก
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงวันวนิดา ทองคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กหญิงสุดชาวดี สีหานาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงสุนิสา อรุณรุ่งเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กชายอนุชิต อักษรแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ เกษเพชร
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กหญิงอมลวรรณ พิลาคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กหญิงเครือวัลย์ ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กหญิงณัฐชา รัชตะพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงตรีทิพย์ บุญช่วย
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงบุษรินทร์ พรหมชาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ดีเวิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณ์รัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กหญิงอาทิติยา ปานแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงจารุสาน อำภาคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๗

นางสาวณัฐธิดา ทองเด็จ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๘

นางสาวณัฐวดี สงเสริม
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงนันทิชา วันจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๐
นายพิพัฒน์ ยาวิระ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๑

นายยศพล อินสิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๒

นางสาวศิริพร วรรณลักษณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๓

นางสาวศุภรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๔

นายสมชาย พุทธกูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๕

นางสาวสรัญญา เส็นทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๖

นางสาวสุภาพร อ่อนนวล
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วมะณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๘

นายอัมรินทร์ หอยหน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๕๙

นายอุทัย นาถัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๐
นางสาวเจนจิรา สงเดช

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๑

นายเมธวิน คำหวาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๒

นายคเณศวร ณรงค์กูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๓

นางสาวธนัชชา ศรีประสม
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๔

นางสาวนางฟา ประกอบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๕

นางสาวนำฝน เพ็ชรรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๖

นางสาวบุพษา หงษ์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๗

นายพงศกร ศรีสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๘

นางสาวภรณ์ทิพย์ ไชยพุทธ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๖๙

นางสาวรุ่งทิวา สุพร
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๐
นางสาววิภาภรณ์ สีเพชร

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๑

นางสาววิมลรัตน์ ชูลีลักษณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๒

นายศุภฤกษ์ ปนถา
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๓

นางสาวสุพัตรา สุวรรณเพชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๔

นางสาวอันนา แก้วประถม
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๕

นางสาวอิงกมล เข็มเพ็ชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๖

นางสาวกัลยานุช ด้วงแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๗

นายจิรวัฒ ศีลาแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๘

นายธนพล มังมี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๗๙

นายนราธิป กลินเขียว

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๐
นางสาวพาขวัญ กิมเส้ง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๑

นางสาวมารศรี สุขเอียด
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๒

นางสาวมาริษา อมแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๓

นางสาวสมฤทัย ศรีวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๔

นางสาวสุภาวดี กรแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๕

นางสาวสุรีฉาย โอทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๖

นายเชาว์วัตน์ หวลกสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๗

นายเทวสิทธิ

์

ทองน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กหญิงศุภธิดา วงษ์อนันต์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กหญิงชญาดา จันทะชาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญธรรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กหญิงปณจรีย์ บุตรจำป
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงพนิดา บุญล้อม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญใจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงวรัญญา ขันธะบัลลัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กชายสรยุทธ์ ชูวิรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กชายชนะภัย พุทธรอด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กชายธีรยุทธ รมเกตุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กหญิงวรนุช เจียมพรรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๒๙๙
เด็กหญิงศิริประภัทร จันทะชาลี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๐
นางสาวพอใจ จันทร์เขียว

๒๒/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๑
นางสาวศุภวารี เพ็ชรรัตน์

๒/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กหญิงจริยา บุญหนัก

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กหญิงวัลภา รักษาชุม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงศิระดา ศักดิทะเล

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพชรเมือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กหญิงอธิตา ปงแลมาปุเลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กหญิงชมภูนุช ชูสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กชายชินวัตร ยอดแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กชายบูชิต ทองจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วมณี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงศาลิณี กรอบแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงสุกาญดา ธนะปาละ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กหญิงอัญรัตน์ ไชยมาส
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กหญิงจิดาภา ดำแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กชายชนะชัย เพ็ชรเล็ก
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กหญิงชนาภัทร บุญเลิศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๗
เด็กหญิงพรรณพษา ไพโรจน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กชายมินทดา เพ็ชร์เขียว
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กหญิงวรรณวิสา สุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กหญิงศศิภา ทองจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กหญิงสิรินภา เรืองสังข์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กชายสุทธิ ทองคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กชายอนันตศักดิ

์

แก้วไฟ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงกมลชนก ภูกำพล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กชายกฤษฎา ซุ่นพงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา ปานมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กชายคมกริช ปาลิตานนท์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงจิราพร มณีสว่าง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ มากจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กหญิงชนิกานต์ คำเชือ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายชาญณรงค์ ตรีพงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กชายณัฐชนน
เลิศปญญาวิวัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา กลกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กชายธีรวุฒิ พรมน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กชายนนทการณ์ นุชพูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๖
เด็กหญิงประกายมุก วิจะสิกะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กชายปารเมศ สุวรรณนาคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ปราบณรงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กหญิงพนิตพร ทองเส้ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กชายพัสกร พันธ์ทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงภคนันท์ คงพูน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กชายภาคภูมิ อุไรรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กชายภาณุพงศ์ นวลเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กชายภูชิสส์ กาญจนโรจน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กหญิงรัชดา นามแสน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงศศิธร จันทะสระ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กชายศุภชัย วิจิตรพันธุ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงสมใจ ชาปาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กหญิงสุชานุช ชุมช่วย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา อุนทรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กหญิงอลิษา จิหม้ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงอิงชมพู ไข่สังข์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ยอดสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงจริญา รูปสอาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทร์ชู
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กหญิงธนรัตน์ แสงวิมาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กหญิงธัญรดา สิริราม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กหญิงธัณชนก ช่วยภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ นพรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กหญิงนวรัตน์ ดิษฐแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กชายพันธกานต์ บุญละดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กชายภูรินท์ แจ่มจำรัส
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กหญิงวรินทร สามทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กหญิงศิรประภา สังขาชาติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กชายสนธยา
ลักษณะประดิษฐ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กชายสิทภิชัย พิจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กหญิงสุธิษา เอียดเสถียร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กหญิงสุภาวดี ทองนพคุณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กหญิงอรัญญา สุดตรง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา สุขไข่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กชายเรวัต อุไรรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กหญิงโสธิญา โสภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กหญิงขวัญสิริ แก้วพิบูลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุตรดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ เพชรหมู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงปยะธิดา แสงมาก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กชายภูมิรพีร์ บุญมรกต
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๐ เด็กหญิงมัสฎศิกาญณ์
ปนทะศิริ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กชายวิทวัส กาเส็มส๊ะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ปราบณรงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงจิรัฐิพร อ่อนด้วง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายชยกร ภู่เมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กหญิงชลิตา แสงเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ยอดรักษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กหญิงธนัชพร วงษ์ชาตรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กชายธีรไนย นุ่นดำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กชายนภดล หนูพัฒ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กชายนรภัทร ศูนย์กลาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กหญิงสุจาริณี แซ่ลิม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กชายสุธิเมฆ ศรีโสภณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กชายกายสิทธิ

์

ทิศแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กชายคุณานนต์ ขาวกลิบ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กหญิงชลิตา สิทธิพงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้วกาษร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายณัฐพล เพชรศรีชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กหญิงณิชากร ทองเส้ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๓๙๙

เด็กหญิงดิชมากร พรหมจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กหญิงธนนันท์ ขาวทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ ชูแสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๒
เด็กหญิงธาริณี กิตคราม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๓
เด็กชายนเรนทร แก้วโกศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๔
เด็กชายบัลลังก์ วิจะสิกะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กหญิงบูรณมี สุขใส

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กหญิงปสุตา คำสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๗
เด็กชายปณณวิฒน์ รอดบน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กชายพันเลิศ ชนะณรงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ คงเกต

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๒ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๐
เด็กชายภูรินทร์ บุญรอด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กหญิงรจนกร พรหมจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กชายรพีภัทร ไชยชนะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายวรวัฒน์ นาคเทวัญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทัศโน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กหญิงสุธาสินีย์ อ่อนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กชายสุภพล แก้วสว่าง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กหญิงอนุธิดา ขวัญปาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๘

เด็กชายอนุสรณ์ ขวัญทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กหญิงอาริสา เนาวพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๐
เด็กชายเจษฎา ชูแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา หวานแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๒

นางสาวบงกช นิโรธ
๒๘/๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๓

นางสาวจุฑารัตน์ ทองสุริวงศ์
๒๓/๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๔

นางสาวกตัญธิชา ยอดทองดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนรักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กชายกรชวัล เพชรแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แดงแสงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุฒทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๒๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ มิงแก้ว

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ชูเชิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กชายกิจติภูมิ แก้วสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กชายก้องภพ รักนุ้ย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๔

เด็กหญิงขวัญนารี คำรุณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กหญิงจันจิรา ศรีเสริม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๖

เด็กหญิงจิราภา ยิมเซ่ง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๗

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๘

เด็กชายจีระพงษ์ แก้วเจียรนัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กหญิงชนิษฐา มีชู
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณมณี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๑

เด็กชายฐานทัพ พิมพ์คง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา มุณีรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๓

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์คง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ดำสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๕

เด็กหญิงทิพวรรณ อินทมุณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๖

เด็กชายธนนันท์ เอียดแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กหญิงธนารีย์ ไชยรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๘

เด็กหญิงธัญชนก สำราญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๔๙

เด็กชายธีรภัทร ชูเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๐
เด็กชายธีรภัทร สังคะโน

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๑

เด็กชายธเนศ แจ่มจันทา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๒

เด็กชายนครินทร์ เทพสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๓

เด็กชายนนตชัย ฤทธิเดช
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กชายนฤเบศ หมัดเส็น
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงบุญเนตร สุทธิโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กหญิงปถมวรรณ คงวัดใหม่
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๗
เด็กหญิงปราณวรรณกาญจน์

โยมเนียม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กหญิงปยนาถ เขมทักษินานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๕๙

เด็กหญิงพรนภา ศัยวะเดช
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๐
เด็กหญิงพิยดา กายฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กหญิงรัตนาวดี ปราบณรงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กหญิงรินรดา สุรินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กหญิงวริศรา นิลพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กชายวรเมธ มะโร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กชายวิทวัส บุญนะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

ผ่องสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กชายวีรภาพ บริการ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กหญิงศศิปาน สุวรรณโกศัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มณีรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๐
เด็กหญิงศิริวรรณ บัวทองเกือ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กชายศุภวิชย์ ปานผ่อง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กชายศุภเสกช์ พรหมจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พรหมแสง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กชายสิทธิพนธ์ ขุนทองเพ็ชร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กชายสิรภพ แซ่สุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา อินนุ้ย
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงสุภัสสร พรมบุญแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี อัดซิน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีไหม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กชายอดิศร นกแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กชายอธิยุต ตราโชติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงอรพรรณ ทิมขำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กหญิงอรวี นวลพรหม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงอรอมล บรรยง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กหญิงอลิสา จันทะภาโส
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายอานนท์ สงลอยลิบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ บัวตุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงแพรพรรณ ตุลยพงศ์รักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กชายกรรณวรรธณ์

จันทร์น้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กชายกิตติพล ปานะบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กชายคณาวุฒิ เชียวเลียน

่ ่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงชลธิชา คิวนาง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงณัฐริกา หนูชัยแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชูหนู
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ธรรมวาโร
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กหญิงทิพย์วดี แก้วมัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กชายทิวธง ทองประไพ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กชายธนบดี หลงพงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายธนาดล นกแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๑
เด็กชายธราธร พุ่มจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ไพโรจน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๓
เด็กชายธัญเทพ กัตตะเวที

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กหญิงนภเกตน์ ศรีไชยชนะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๕
เด็กหญิงบุณยาพร ทุมาภา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กชายปริวัฒน์ เมืองแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กหญิงปทมา ทองโอ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กหญิงปาริฉัตร แจ่มจันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๐๙
เด็กหญิงปยะรัตน์ เอียดเสถียร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กหญิงพรพรรณ พัดบึง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กชายพิทักษ์ สุขัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กหญิงภริตา สังธรรมรอด
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กหญิงมาตาวี หวันชิดนาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงรัชนีพร เหล่าสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กหญิงวรากรณ์ มะณีสังข์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กหญิงวริศรา คงไชย
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงวิภาวดี อิศโร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กชายศิลา แก้วพวง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กหญิงสิรินทรา สว่างวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๐
เด็กหญิงสุมณฑา บุญศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกษมุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กชายอภิเดช จันทบาล
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กหญิงอริสา หงษ์มณี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กหญิงอัสมา พวงจำปา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงณัฐขวัญ ทับคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กชายทศพล ประทุมชาติภักดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดำบาร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กชายนรินทร์ รักแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงปฐมาวดี สุทธินิมิตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๐
นางสาวปยณัฐ ชูหอย

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กชายพงศ์พัทธ์ แสงใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กหญิงวรนุช กลินหอม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กชายวรัญู แก้วชูเสน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงศศิภา เส้งคุ่ย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กชายศาตนันท์ อุนทรีจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กชายสรวิชญ์ หนูมาก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กชายสุทธิลักษณ์ ศรีชาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กหญิงสุพรรณษา คงแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กชายอภินัทร์ ปนแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๐
เด็กหญิงอรอุมา วรรณวัตต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กหญิงเกตุวรินทร์ ทองเด็จ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๒

นายกศิดิศ บัวทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๓

นางสาวขนิษฐากร โกวิทดำรงกิจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กหญิงขวัญจิรา มณีโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กชายจารุพัฒน์ เพชรแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๖

นายชนาธิป สุนเจิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๗

นางสาวชัยรัมภา ไชยมงคล
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๘

นายชัยวัฒน์ วิจิตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๔๙

นายณัฐชนน สินดำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๐
นายทรงชัย เอียดเสถียร

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๑

นางสาวทิพวรรณ คงทน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๒

นายธนภัทร บุญสุวรรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๓

นางสาวธวินวิกา หว่างเปย
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๔

นายบัณทิต ฤทธิเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๕

นางสาวประวีณา มากเกต
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กหญิงปลายฟา มาสี
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๗

นายพชรพล ทรงแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๘

นายพันธเกียรติ

์

โยมเนียม
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๕๙

นายรชศักดิ

์

ศรีวับ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๐
นางสาวรัตนา จ้งจันศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๑

นายวุฒิศักดิ

์

โมสิกะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๒

นางสาวอริสา สัญชะนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๓

นายอานนท์ ปาลิตานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๔

นางสาวจุฑาทิพย์ คงมัยลิก
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๕

นายชานน เรืองสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๖

นายทินกร อินทร์แก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๗

นายธเนศ จีนนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๘

นายนพกร กาญจนะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๖๙

นางสาวนภัสวรรณ แก้วอุทัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๐
นางสาววันวิสา ทองเรืองจิรา

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๑

นายวิศรุต ศิริวรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๒

นางสาวกัลยรัตน์ เพชรมณี
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๓

นายภราดร หนูเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๔

นายสราวุธ เช้าแปน
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๕

นายสุธี เกษมุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๖

นายอนุวัฒน์ หนูราช
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๗

นายเอกอุดม พิพิธ
๑๕/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี ยุวรรณา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กชายธนพัฒน์ อาทรพิชญาธร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กหญิงปฐมาวดี บัวสม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กหญิงผกามาศ มากสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๒

เด็กหญิงวันวิสา คงสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กหญิงอติยา รักนุ้ย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เหล็กรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กหญิงจิรวรรณ์ ศรีพรมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงณัฐนรี คงสม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กหญิงธารารัตน์ บุญญะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กหญิงปยนุช หวันชิตนาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กหญิงพิยดา ดำมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๐
เด็กหญิงศิระสา สุมังคละ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กหญิงศิริยากร ชุมขุน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงสุธารินี ทองมีขวัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กหญิงอรวี ศรีพรมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กหญิงอังคณา โปจีน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กหญิงนิลปทม์ แสงพรหม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กชายฉัตรมงคล ธรรมรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กหญิงณัฐริกา รามเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ บุญแก้วคง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กชายธัชชนันท์ จันทภาโส
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ สัมมาสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๑
เด็กหญิงกชพรรณ มุสิกิม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๒
เด็กหญิงกรกนก หนูแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กชายกฤตเมธ เอนก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร เอียมสุข

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๕
เด็กหญิงกันติชา นิลพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูแดง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กชายจาฏุพัฒน์ แสงมณี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ ยมขรร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๐๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โชติกรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๐
เด็กชายฉกาจ แก้วอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กหญิงชญาดา หนูราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กหญิงชนากานต์ เพชรสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กหญิงชลธิชา ชูหมวด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กหญิงชลธิชา เกตุเรือง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กหญิงชลิดาภรณ์ ดิษฐโรจน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กชายชัชพงศ์ นวลหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กชายชาญวิทย์ ช่วยบำรุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กหญิงชุธิมาทอง เขียวนุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กหญิงญนันทิยา จอนสุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๐
เด็กหญิงญาณสรณ์ ขวัญทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กหญิงญาณิศา พราหมณ์นาค
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กหญิงฐิดาวรรณ แก้วศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๓

เด็กหญิงณัฐชยา อุทัยรังษี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา คงบัว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๖

เด็กชายณัฐพล ภูมิประไพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กหญิงณัฐลดา เกตุราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กหญิงณิชมน คงประสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๒๙

เด็กชายดนุสรณ์ เส้งเอียด
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๐
เด็กชายธนพรรษ สุวรรณมณี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงธนภรณ์ นามหวาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กชายธนภัทร ขุนเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กชายธนาดุล สวนทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๔

เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์ยอด
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วโน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๖

เด็กชายธีรพล แก้วหนูนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กชายธีรภัทร วุ่นซิว

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สมหวัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กชายนนท์ปวิธ เอียดเหตุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๐
เด็กหญิงนริษา พันเศษ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กหญิงนฤภัทร ดำชิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ ธรรมรงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กหญิงนัญธิชา ศรีสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กชายนันทโชติ หวังดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงนิตยา สายสินธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เสนแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กชายปฐมวงศ์ เอียมละออ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กชายปรมัตถ์ ขุนเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กชายปรเมศร์ นุ่นพังยาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงปลายฟา พรหมแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๒
เด็กหญิงปลายเทียน รัตนกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กหญิงปานเรขา ศรีภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กหญิงปาลิตา จำเริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กชายปยณัฐ ผุดดวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กหญิงปยะชนก วรุณธรรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กหญิงปนมนัส ราญฎร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กชายปรันดร์ จันทร์เทพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กชายปุณณพัฒน์ ชาลีผล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๐
เด็กหญิงปุณณภา ระน้อม

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กชายพงศ์ภัค แก้วประดับ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายพณพล สระมุณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กหญิงพรชนก มะเล็งลอย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กชายพรชัย คงคล้ายแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กหญิงพรรณพัชร ไชยสาลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กหญิงพรรพษา ไหม่แก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๗

เด็กหญิงพรลภัส สุขเลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กหญิงพฤกษา จินดาวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กชายพลพล ทองเทียบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๐
เด็กหญิงพลอยชยา นะสุย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กหญิงพาขวัญ เสนละเอียด
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กหญิงพิชญา ชูแจ่ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กหญิงพิชญาภา มณีโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กหญิงพิมพิศา แสงเอียด
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กชายพีระพัฒน์ พรหมคง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กหญิงภัคจิรา ศิริสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กชายภัทราวุธ คชสิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กชายภาณุพงศ์ อภัยรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กชายภานุวัตร แจ้งใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๐
เด็กหญิงภาสินี สิโร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กชายภูวดล ชุมละออง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขขวัญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๓

เด็กหญิงรพีภาส์ สุขจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กหญิงรัตติญาพร ขุนพา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เสาเพชร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๖
เด็กชายลักษณาวงค์ นิลเสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ฉ้วนกลิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กชายวทัญู จันยัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กหญิงวนิดา ฤทธิบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๐
เด็กหญิงวรารัตน์ แผ้วตัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กหญิงวาสนา รัตนวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กชายวิทยา คงพูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กหญิงวิโรชา ชูหมวด
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กหญิงศิริภรณ์ เพ็ชรรอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายศุภกิจ เกือสง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายสันติภาพ เจริญเกือกูล

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กหญิงสารภี อ่อนรักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ฆ้องชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงสิรินดา ทองชุมนุม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ขำวิชา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๑
เด็กหญิงสุจารี รักษกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๒
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ทองเด็จ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๓
เด็กชายสุธิพงค์ รามภักดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กหญิงสุธีกานต์ แสงเอียด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๕
เด็กชายสุพัฒน์ สุวรรณชิต

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๖
เด็กหญิงสุภัสสรา คงเนียม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๗
เด็กหญิงสุภาพร อ่อนอุ่น

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี ใจกล้า

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๐๙
เด็กหญิงสุมินตรา ยอดสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๐
เด็กชายสุรธัช จันทมาตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กชายสุรเดช ไหมอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กหญิงสุวิญชา วงศ์พรเพ็ญภาพ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงอดิศา ชำนาญนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงอติกานต์ แหน่งสกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กหญิงอนัญญา อินจันทร์ศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ นันทิโล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กหญิงอนันตญา สุวรรณคง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กชายอภิชาติ วุ่นซิว

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ คงมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กหญิงอรรุจี หลีจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กหญิงอัญมณี มณีรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กชายอัมรินทร์ ละอองรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กหญิงเนตรนภัส รำเภยกลิน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กหญิงเบญญาภา กองระการ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กชายโกญจนาท สุวรรณมณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงโพธิวรรณ ชุมพงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ รักพูนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๘
เด็กหญิงกรีญาภรณ์ มณีรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กชายกษิตินาท เรืองแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๐
เด็กหญิงกัญญรัตน์ หนูรัตน์แก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กชายกิจจาวุฒิ นวาโย
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กชายกิตติธัช นะระโต
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

เสาวพงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กหญิงจิรานนท์ แก้วชูทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ผันมะโร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กหญิงชนัญชิดา จันทะสระ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขำปรางค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๘

เด็กหญิงชุติมา เพ็ชรจำรัส
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กหญิงชุติสรา จันทศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๐
เด็กหญิงญาณธิชา แก้วแปน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา ณ จันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา คงเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา ทองจันทร์แก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กหญิงณัฐชา แก้วหนู
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กหญิงณัฐนรี จันทรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กชายณัฐพล ช่อทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ ศรีทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กหญิงณัฐริยา เต่แก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กหญิงธนัญญา ศรีไสยเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๐
เด็กชายธฤต หมวดดำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กชายธันวา บุญยอดสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กหญิงนภัสสร ณ รังษี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กหญิงนราวดี อ่อนอุ่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กหญิงนฤภัค แก้วหนูนวล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กหญิงนวพร ชัยงาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๖

เด็กชายบัณฑธร ดำชืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กหญิงบุษปศร หนูนุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กหญิงปวีณา คงแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กหญิงปาณิศา กิมหิน

้ ้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร เส้งเซ่ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๒

เด็กหญิงปยธิดา อิมเอิบ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๓

เด็กหญิงผกามาศ จอกน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กหญิงพรรผษา หวันทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กหญิงพัฒนวดี หนูรัตน์แก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กชายพีรณัฐ เจียงเต็ม

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กชายภัทรพล บุญศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายภูบดี พิณสุวรรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๐
เด็กชายฤทธิรงค์ นวนทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ยางทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๒

เด็กหญิงวรรณศิริ วรรณเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กชายวรวิชญ์ บุญส่ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กหญิงวริศรา บุญยัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กชายวีรชัย ทองนิม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กชายวีรภัทร หนูเทพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ปนแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๘
เด็กหญิงศิรินญากรณ์ แก้วศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กหญิงศิรินภา ลาภินี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๐
เด็กหญิงศิริมาศ อินทะระนก

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กชายศุภกร พรหมศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กชายสหรัฐ เกตุแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงสาธิกา ชะนะหมัด
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กชายสิทธิชัย เขียวเอียด
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กหญิงสุชาดา แปนน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กหญิงสุนิสา บุญเกลียง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กหญิงสุพิชชา สุขมิง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายสุริยัน สุวรรณชาตรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กหญิงอติมา แสงเขียว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กชายอนิภัทร เรืองดำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กหญิงอพัชชา หมัดพะวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กหญิงอรอนงค์ อินแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กหญิงอรอุมา ยางทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กหญิงอริศรา ศรีวะปะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กหญิงอังคณา แย้มจิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กหญิงอัยลดา นวลจริง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กชายอัศนัย เขียวเอียด
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กชายอานนท์ ขาวดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กหญิงอาริษา ปานเพชร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ เกตุศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงเกศกนก เอียดสุดรักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๒
เด็กหญิงเกศินี เหมรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๓
เด็กชายเครือสงขลา สายสินธุ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๔
เด็กชายเรวิชญ์ จันทศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กชายเก็จพรหม พรหมแก้ว

๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองแกมแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงกมลวรรณ มากแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๘
เด็กหญิงกรรณิกา แก้วกล้าหาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีบุญคง

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๐
เด็กหญิงกวินนาฏ อำนวนคณะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กหญิงกันยากร บุญศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กชายคีตภัทร์ ศรีราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๔

เด็กชายคุณานนต์ ทักษิณไศล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๕

เด็กหญิงจิรัฐิพร ช่วยนุกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๖

เด็กชายจิรเมธ แซ่ไว
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๗

เด็กชายชนภัย รักเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๘

เด็กหญิงชลธิชา หาญกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กหญิงญาธิดา เตศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๐
เด็กชายฐิติวัสส์ สีบัว

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๑

เด็กหญิงณัฎฐนิธ พรหมรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๒

เด็กชายณัฐดนัย คงเนียม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๓

เด็กหญิงณัฐมน เหตุทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๔

เด็กชายทวีวัฒน์ ไหมแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๕

เด็กชายทัชวิทย์ สุขบัวแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๖

เด็กหญิงธดากรณ์ สุวรรณโร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ กันยาประสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายธนากร จันทร์กระจ่าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๒๙

เด็กชายนนทกร คงจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๐
นายนพดล มาเอียด

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๑

เด็กหญิงนฤพร รอดรวยรืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๒

เด็กชายนฤเดช มากนวล
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๓

เด็กหญิงนำฝน เอียดดำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กหญิงบัณทิดา นาคแท้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กหญิงปริศา รัตนวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กหญิงปรียาพร มุสิกะชาติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กชายพงศกร พ่อนก
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กชายพงศ์พลิน จิตรานนท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กชายพชร แผ่นสุวรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๐
เด็กหญิงพรปริชาติ จันทฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๑
เด็กชายพิพัฒน์ธรรม แซ่ตัง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กชายภาณุ จันทร์ดำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กชายรวิพล ผันมะโร
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็งทิพย์นาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กชายวรพล สาสนัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กชายวรรัตน์ สุวรรณรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กหญิงวัชรกมล ห้องแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มีเถือน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูเท้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นวลทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กหญิงอนัตตา สุขบัวแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กชายอรรถพล พาหุมันโต
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กหญิงอังคณา หนูนิม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ บุตรสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๕

เด็กหญิงอาภัทรชา หมัดผอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กชายอิทธิพล ทองเทียบ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศิริอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กชายเอกสยาม นวลทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กชายไพโรจน์ คำแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๐
นางสาวกนกรดา ชัดเจน

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา สุขขะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๒

นางสาวชนาทิพย์ ชัยภูมิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๓

นายณัฐสิทธิ

์

ชูหมวด

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๔

นางสาวธนัชชา คงยืดยาว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๕

นายธนโชติ เส้งเซ่ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๖

นายนราธิป จันทานี
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๗

นางสาวนลพรรณ ณ สุย
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๘

นายปยวัฒน์ เอียดมาอ่อน
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๖๙

นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ นวลทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๐
เด็กหญิงภารดี เทพวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๑

เด็กชายสหภพ สุขสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๒

นางสาวสโรชา รักษ์จุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๓

นางสาวอมรรัตน์ รัตนรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๔

นางสาวอรพิมล ปนแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๕

นายเกริกเกียรติ ทองจันทร์แก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๖

นายจิรโชติ สุวรรณมณี
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๗

นายณัฐพล คงคล้ายแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๘

นางสาวณิชากร วุ่นซิว

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๗๙

นางสาวธัญชนก หมวดเอียด
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๐
นายนิพัฒพงศ์ หนูเงิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๑

นายศักย์ศรณ์ นวลทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๒

นางสาวสุชาดา บุญสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๓

นางสาวสุพัตรา มากเตรียม
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๔

นายอนุชิต บัวพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๕

นายเสฏฐวุฒิ คำแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๖

นายธวัชชัย บุระชัด
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๗

นายธันวา นวลศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๘

นางสาวปภัสรา หวันชิตนาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๘๙

นางยาวี เฉิดฉิม

้

๒๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๐
นางเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๑

นางสาวนิลาวัลย์ ติณโสภารัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๒

นางสาวชญานี ชุมภูโกด
๒๐/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๓

นางฐิตินันท์ สุดตรง
๐๙/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๔

เด็กหญิงนภัส ช่วยแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กหญิงปวีณา ทิพย์รัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๖

นางสุกัญญา ฉะฉิน

้

๑๒/๐๕/๒๕๓๐

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๗

นางสาวจิราภรณ์ ชัยกูล
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๘

นางสาวธีรารัตน์ สุวรรณโณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๘๙๙

นางสาวนวพรรณ มากแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๐
นายมนตรี เวศสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๑
นางสาวลักษิกา ขวัญช่วย

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๒
นางสาววนิดา จันทร์วงค์

๐๙/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๓
นางสาววนิดา โยมเมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๔
นายวัชรพล เขียวเอียด

๐๗/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๕
เด็กหญิงธนพร นุ่มสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองอิฐ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๖
เด็กหญิงศิปพรรณ ตรีภักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองอิฐ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๗
เด็กหญิงประภาวดี วงศ์ชะแดง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองอิฐ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๘
เด็กหญิงธัญวรรณ แก้วมณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพระ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๐๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทมุณี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพระ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๐
เด็กชายณภัทร ชฎาทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพระ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๑

เด็กชายบวรทัต แซ่หว่อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพระ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๒

เด็กหญิงอุทัยวรรณ ชืนอำพันธ์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๓

เด็กหญิงวรัทยา บัวแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กหญิงสิริเพ็ญ แก้วมณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๕

เด็กชายรณกร สุวรรณชาตรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๖

เด็กหญิงหฤทัย นวลไธสงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๗

เด็กหญิงเพชรลดา ด้ามทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดอกไม้
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๑๙

เด็กชายกิตติพศ จันทร์สง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ จันทสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๑

เด็กชายฐาปณวัชร์ เมืองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่นดำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กหญิงณัฐพร ประเสริฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กชายณัฐพล สุวรรณชาตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พัทธานิล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๖

เด็กชายนัฐวุฒิ เรืองกูล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๗

เด็กหญิงปณิดา ทิพย์แก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๘

เด็กชายพีรดนย์ เล๊าะหลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๒๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ มาลาวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๐
เด็กชายภานุเดช สัญชะนะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๑

เด็กหญิงรัตติกาล ช่วยสม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๒

เด็กหญิงวนิสา รัตนชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กหญิงวิภาวี ชูติระกะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๔

เด็กหญิงศศิธร สุกระโณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๗ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กชายอนุชา ทองจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุไรพันธุ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชุมเพ็ชร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กหญิงกนกนิภา เหมือนเสน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงชลธิชา แก้วนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๐
เด็กหญิงชีวาพร อะทะขันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กหญิงอริศรา คงสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๒

เด็กหญิงนำฝน ทิพย์แก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กชายภาคีณ สัญชะนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ คงทรัพย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณโณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กหญิงสุธีธิดา อะทะขันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กหญิงนิรมล มณีรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๘

นางสาวอรุณพร บัวทอง
๑๘/๔/๒๕๑๑

วัดใหม่ทุ่งคา ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๔๙

นางปยาภรณ์ ปานกำเหนิด
๑๒/๑/๒๕๒๑

วัดใหม่ทุ่งคา ใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ ประทีปเกาะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา ครูอ้น
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กชายกฤษฎิ

์

ชูช่วย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กชายกวีพงศ์ ส่งศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

รักจุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญกาญจน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักษากิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูเงิน

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ บรรณา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กหญิงกาญจนา บุญศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๐
เด็กหญิงกานต์ทิตา รักนุ้ย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กชายจักรพงศ์ ทองกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กหญิงจันทรัสม์ นกแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ช่อมณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กหญิงจุติกาล แก้วกัลยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ กำลังเกือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๖

เด็กชายชนาธิป อุบลวรรณา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กชายชลชาติ ชัยสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กหญิงชลันธร นัคราบัณฑิตย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กหญิงชาลิษา หนูนุ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๘ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๐
เด็กชายชิตพล สุวรรณมณี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กหญิงญาสินันท์ นาคสุวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ บัวงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กหญิงฐิติชญาน์ บัวศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กหญิงฐิติมา เรืองเกษม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กหญิงณชนก เต็มพร้อม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กชายณฐนนท์ อินทร์ยอด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กหญิงณดา ประกอบเส็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กชายณัฐฐกิตติ ตรีวัย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีไวย
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๐
เด็กชายณัฐภัทร ทวีภัทรทรัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ไชยชนะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กหญิงดวงกมล สายเสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กหญิงดุสิตา สุวรรณชาตรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กหญิงทักษพร จันสุข
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๕

เด็กชายธนวัช พุทธกูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๖

เด็กชายธนวัต เนียมอุ่น
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไชยพูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๘

เด็กชายธีระโชติ อักษรศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๘๙

เด็กหญิงธีร์จุฑา จันทภาโส
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๐
เด็กหญิงนภัสสร อุไรรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กชายนริศ ศรีสุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กหญิงนริศา คงมัยลิก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ ตรีวัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๔

เด็กหญิงนันทิชา อินทยอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๕

เด็กหญิงนันท์นภัส โมรา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๖

เด็กชายนีรนาท แซ่ตัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๗

เด็กหญิงบุญนิสา เมธา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๘

เด็กชายปฐมพงศ์ สารคล่อง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กชายปณิธิ ตรีวัย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กชายปภาวิน ศิริวัฒน์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กหญิงประภัสสร ศรีทวีกูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กหญิงปณฑารีย์ ศรีสุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงปานิตา คำเจียม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงปยธิดา ปานแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๙ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงปุณยนุช เส้งคุ่ย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กหญิงพรธีรา สังข์คีรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กหญิงพรรัมภา หัชบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กหญิงพรเพ็ญ สุวรรณชาตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กชายพัชรพล บัวเพ็ชร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กหญิงพัชริญา จันทะสิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กชายพานิชย์ วิเศษสินธุ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๒
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สุดสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี ขติยะสุนทร

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๔
เด็กชายพีรดนย์ ชูลีรักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๕
เด็กชายพุฒิกร นวลจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๖
เด็กหญิงภัชรภรณ์ ศรีวงศ์ษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๗
เด็กชายภัทรพล บัวปลัง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๘
เด็กหญิงภัทริน สุวรรณภูมิ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๑๙
เด็กชายภานุมาศ แก้วสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กชายภูกิจ ศรมณี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ นกแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๒
เด็กชายภูวนัตถ์ พรหมคณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๓
เด็กชายมนัสธีร์ วิไลรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๔
เด็กหญิงมัญฑิตา ยางทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๕
เด็กหญิงมันตา บัวงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๖
เด็กหญิงรติรส ชูช่วย

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๗
เด็กหญิงรัตนาวดี สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๘
เด็กหญิงลักขณา จันทภาโส

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๒๙
เด็กหญิงลักษิกา จันทภาโส

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กหญิงลัลน์ลลิต แก้วชูศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กชายวรากรณ์ บุญอมร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๒
เด็กชายวัชริศ เสนีย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๓
เด็กชายวิทาธร วงศ์สุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๔
เด็กหญิงวิภาดา เช้าแปน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๕
เด็กหญิงศศิธิดา หนูนวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๖
เด็กหญิงศิรภัสสร ชัยภูมิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๗
เด็กชายศุภณัฐ มิสรัง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๘
เด็กหญิงสรณ์สิรี ทองแก้วเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๓๙
เด็กชายสรวิชญ์ พะสริ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๐ / ๒๘๓
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สข ๕๔๕๙/๘๐๔๐
เด็กชายสิทธินนท์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๑
เด็กชายสิทธิโชค ช่วง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๓
เด็กหญิงสุชามาศ สุขสว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๔
เด็กหญิงสุชาวดี ติละ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๕
เด็กหญิงหทัยกานต์ สุวรรณชาตรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๖
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ยางทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๗
เด็กชายอธิราช ผัดสมุทร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๘
เด็กชายอนิรุทธ์ นกน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๔๙
เด็กหญิงอภัสรา โพธิรุด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๐
เด็กหญิงอภิสรา ทองเถือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๑
เด็กชายอรรถนพ จันทอิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๒
เด็กหญิงอรวรรณ ไชยวรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๓
เด็กหญิงอัจฉราวดี ศรีร่วมสอน

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๔
เด็กหญิงอัญชิษฐา นวลพรหม

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๕
เด็กหญิงเกศริน ตาลสมบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๖
เด็กชายเกษมศักดิ

์

บริเพชร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๗
เด็กชายเจตวรรณ จิตตกูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๘
เด็กชายเทพทัต พรหมเมศร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๕๙
เด็กหญิงเนตรชนก สิงห์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กชายเนติธร เส้งคุ้ย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๑
เด็กชายเมคินทร์ เภาแปน

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองขาว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุไรรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๔
เด็กหญิงเอืองฟา

้

ยะเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๕
เด็กหญิงแววดาว สร้อยสุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๖
เด็กชายกฤตกร ยินดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๗
เด็กชายกษิเดช ยมขันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๘
เด็กหญิงกุลสตรี สุขมี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๖๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

ขวัญคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๐
เด็กชายจุมพล จันทน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๑
เด็กชายชิษณพงศ์ เอีดดทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๒
เด็กหญิงซาลิสา เตชะวันโต

ี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๓
เด็กชายซิสดีกรีน บิลและ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๔
เด็กชายณัฐพงศ์ แสงเดช

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๑ / ๒๘๓
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สข ๕๔๕๙/๘๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทชาติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณชาตรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๗
เด็กชายธนกฤต สุวรรณชาตรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๘
เด็กชายธิติวุฒิ วิฬาสุวรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๗๙
เด็กชายนนทกร หมันดี

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๐
เด็กชายนพรัตน์ ขริบเอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๑
เด็กชายนฤเบศ ปลอดทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๒
เด็กชายนัฐกิตติ

์

ชัยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๓
เด็กชายนัฐพล วงศ์กัลยา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๔
เด็กชายนันทชัย ทองขาว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๕
เด็กหญิงปรวิศา โอภาโส

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๖
เด็กหญิงประภัสสร เพ็งสอน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๗
เด็กชายปริวัตร ฆังคะสะเร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๘
เด็กชายปยะวุฒิ ตังสังข์

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๘๙
เด็กชายพงศ์อมร ศิริวัฒน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กชายพงษ์ธเนศ นวะพันธุ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๑
เด็กชายพลช มณีโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๒
เด็กชายพลวัต ชุมละออ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๓
เด็กชายพัสกร ทองชูช่วย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๔
เด็กชายพีรณัฐ ตังสุย

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๕
เด็กชายภานุวัฒน์ พงศ์พ้นภัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๖
เด็กชายภูวิศ จันทร์สุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๗
เด็กหญิงมนัสวีร์ ฝายทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๘
เด็กชายมะรีเฟรม อุมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๐๙๙
เด็กชายยสินทร แซ่ลิม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กชายรพีภัทร คงกล้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๑
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีทวีกูล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๒
เด็กหญิงรัชนก ลิมประเสริฐ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๓
เด็กหญิงราชาวดี ชฎารัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๔
เด็กหญิงรุจิษยา จินดาวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๕
เด็กชายวรชิต อินทสุวรรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๖
เด็กหญิงวศิวรรณ โฆรวิส

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๗
เด็กชายวัชรชัย ยางทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๘
เด็กชายวายุ บุญธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๐๙
เด็กหญิงศิริกัญญา จันทร์เติม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๒ / ๒๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๐
เด็กชายศุภณัฐ ชัยภูมิ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๑

เด็กชายศุภฤกษ์ คงมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๒

เด็กหญิงสวิตตา สมัครเขตรกิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ คงจินดามณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ อาแวอีแต
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๕

เด็กหญิงสิรภัทร สุขหอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๖

เด็กชายสุภสิทธิ

์

อุทัยรังษี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๗

เด็กชายสุภัทร ทองชุม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๘

เด็กหญิงอภิชญา แก้วสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๑๙

เด็กชายอภิมงคล ศรีอยู่สุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๐
เด็กชายอมรเทพ หวังหนู

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๑

เด็กชายอัครพนธ์ นะวาโย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงอารยา อาสา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๓

เด็กหญิงกิตติยา พิทักษ์วงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๔

เด็กชายจารุพัจน์ หมัดสุบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๕

เด็กหญิงชุติมา ทองชูช่วย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๖

เด็กชายณัฐพล มานะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๗

เด็กหญิงณัฐวิภา รุ่งเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๘

เด็กชายธนทัต คำศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กชายธนพล เผือกมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๐
เด็กชายนฤปนาถ แซ่ตัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๑

เด็กชายนิรัติศัย ชูแก้วประการ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๒

เด็กชายประภัทร ชุมภูประวิโร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๓

เด็กชายปรเมษฐ สุวรรณชาตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๔

เด็กชายภูมินทร์ น้อยสุทธิสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๕

เด็กชายยงสวัสดิ

์

พวงมณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๖

เด็กชายยุทธสิทธ์ ทองชูช่วย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๗

เด็กชายวงศาวัฒน์ ศรีทวีกูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๘

เด็กหญิงศิริกันยา ขาวมัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๓๙

เด็กหญิงสุพิชชา ผามูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา ชัยศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๑

เด็กหญิงวารี ทองชูช่วย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียงใน วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๒

เด็กชายณัฏฐวุฒิ หมัดชะบูรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๓

เด็กชายปกรณ์ ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๔

เด็กชายปฐมพร บุญขวัญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๕

เด็กชายปฐมพล ดำชิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๖

เด็กหญิงสิตานันท์ สังฆะปาโน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๗

เด็กชายสิทธิชัย จันทสุวรรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา ตรีไวย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี ปานแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๐
เด็กชายสุรเดช มิงมณี

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ ยมขรร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๒

เด็กชายเพชรายุทธ หวันไหว

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๓

เด็กหญิงกนิษฐา บูรธิการ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ห้วนก้ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กหญิงกัลยาณี สุวรรณโกศัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๖

เด็กชายนราธร สวัสดิมะโน

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กหญิงปติมา ชูพราหมณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๘

เด็กหญิงปทมราช ไชยชะนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๕๙

เด็กหญิงปาริตา ทองประทีป
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๐
เด็กหญิงรังสิมา อำพันทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๑

เด็กชายวรภาส บริเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๒

เด็กหญิงวัลณิษา ศรีสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๓

เด็กชายวิทวัส ทองชูช่วย
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๔

เด็กชายศิวะดล ฉันทจิต
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๕

เด็กหญิงศุภาภรณ์ แก้วสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๖

เด็กชายอุทัย พิบูลกุลวัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๗

เด็กชายคฑาวุธ ทองขาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๘

เด็กหญิงณัฐชญา ทองแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๖๙

เด็กชายทักษ์ดนัย หนูแท้
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๐
เด็กชายนครินทร์ ขุนศรีหวาน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๑

เด็กหญิงนราทิพย์ มณีรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๒

เด็กหญิงปุญญิศา ขาวจันทร์คง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๓

เด็กหญิงวิภาดา วนาสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๔

เด็กชายสรวิศ วนาสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กชายสิทธิโชค บุญเจือ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ทนงาน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กชายเอกทัศน์ ชาติรักษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๘

เด็กชายโชติภูมิ สลางสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กชายจิตรกรณ์ รัตฉวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๔ / ๒๘๓

้
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สข ๕๔๕๙/๘๑๘๐
เด็กชายวงศธร รักธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กชายสิระ เทพสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองเอือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กหญิงทิพเกสร ธรรมรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กชายนวกร พาหุมันโต
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กชายบัณฑิต อินทร์ช่วย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กหญิงปลายฟา นาวาทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กหญิงภาสินี นวลสงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กชายสรวิทย์ หนูเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กชายสรวิศ ไชยวรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา ไชยวรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กชายอริญย์ แก้วณรงค์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๒

เด็กหญิงเก็จวลี นากูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กชายกิตติ ถนอมพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กชายวุฒิชัย ทองจันทร์แก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กหญิงนาเดีย เกิดศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๖

เด็กชายทินภัทร นวลละออง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กหญิงกฤตพร สังข์ขาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กชายกิตติกานต์ เพ็ชรคงสินธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กหญิงจิราพร ปะทะโม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กหญิงศุภนิดา ผลบุญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๑
เด็กชายสุทิวัส ผลบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๒
เด็กหญิงอรไพลิน ศิริวัฒน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๓
เด็กชายประวิทย์ จองเดิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๔
เด็กหญิงกนิษฐา คงคำแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๕
เด็กหญิงน้องฟมส์ ธนะเวช

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๖
เด็กชายธีระภัทร ถัดทา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๗
เด็กชายอดิศร คำนวนจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๘
เด็กหญิงเกวลิน ทองชุมนุม

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา แก่นจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๐
เด็กหญิงณัฐธิดา เศษสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๑

เด็กชายณัฐพงค์ สยมพร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ฟกแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๓

เด็กชายสุธน ศรีนวล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๔

เด็กชายอภิสิทธ์ จันทภาโส

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๕

เด็กชายอนวรรษ พุ่มพุฒ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงนวล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูวิไล

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๘

เด็กหญิงกัญทิมา ทองสลับล้วน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๑๙

เด็กชายกัปตัน วรรณกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๐
เด็กหญิงกุลภัสสร์ วิทยาวิจิตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๑

เด็กหญิงจิดาภา หนูจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ ชูเกลียง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๓

เด็กหญิงฉัตรติญา ติธรรมโม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๔

เด็กหญิงชนิตา อุไรรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๕

เด็กหญิงชลธิชา เซ่งฉิม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๖

เด็กหญิงชลธิชา เทียงมาก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๗

เด็กหญิงณัฐผกา เกตุแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๘

เด็กหญิงณิชาภัทร สุวรรณบัณฑิต
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๐
เด็กหญิงธิติมา ทองเอือ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๑

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญรังษี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๒ เด็กหญิงประภาพรรณ
จันทภาโส

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๓

เด็กหญิงปริยากร ปูปาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๔

เด็กหญิงปาณิตตา ไชยมิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ ขวัญทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ ราชสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๗

เด็กชายพงศกร จันทน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๘

เด็กหญิงพรรณิภา วิไลยรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๓๙

เด็กหญิงพัชรภา ศรีเทียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๐
เด็กชายพัสกร ศรีสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ปลดทุกข์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๒

เด็กชายภัทรชัย ไชยหาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๓

เด็กหญิงรติมา เพชรรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๔

เด็กหญิงริเดีย บัวจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๕

เด็กหญิงวสุวดี หวานแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๖

เด็กหญิงวิภาวนี ยอดเกลียง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๗

เด็กหญิงศิรินาฎ จันทศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๘

เด็กชายสนธยา แก้วเอือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๔๙

เด็กชายสหรัฐ แซ่ลิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๐
เด็กหญิงสินีนาฏ กลินทอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๑

เด็กชายสุชานันท์ สุวรรณชาตรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๒

เด็กหญิงสุทธินันท์ รอดสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๓

เด็กหญิงสุนันทา แซ่จัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๔

เด็กหญิงสุวิชาดา ท้าวตาล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๕

เด็กชายหัสพล แก้วอัมพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๖

เด็กหญิงอรวี จันทร์สุริวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๗

เด็กหญิงอรสา อินทสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๘

เด็กหญิงอันทิตา ศรีผ่อง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา อิสรโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๐
เด็กหญิงอาริสา วิไลรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงเณศรา สิงห์เนียว

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ประดิษฐ์อนันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๓
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เพชรตีบ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กชายปณต นวลคำ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กชายกฤษฎา ใจรักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยมิตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กหญิงจิรพรรณ นพวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กชายชัชพล อินทสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๐
เด็กหญิงชัญญา มหาพรหม

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๑

เด็กชายชินะภัทร เพชรสุก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงชุติมา เส็มโสะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๓

เด็กหญิงญาดา เกตสุวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๔

เด็กหญิงฐิติกมณท์ พรมเมศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงณฐมน ทองอำพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๖

เด็กหญิงณัฐชลิยา คงแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๗

เด็กหญิงณัฐพร พุ่มประจักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๘

เด็กชายธรรมรัช ขาวทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๗๙

เด็กชายนราธิป จิตรนุ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๐
เด็กหญิงนันทพร แว่นแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๑

เด็กชายประชิต เหล่าจีนวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๒

เด็กหญิงพรนภัส คาระวี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๓

เด็กชายวรวุฒิ สุขสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๔

เด็กหญิงวริณธร หนูคง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๕

เด็กหญิงวัชศิกา สวัสดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๖

เด็กหญิงวาสนา รักอรุณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ขิตล่อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๘

เด็กชายวีระยุทธ เภาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๘๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ด้ามทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๐
เด็กชายศรัณย์ภัทร มาสู่สุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ชุมกูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๒

เด็กชายศุภวัฒน์ ทองประไพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๓

เด็กชายสหภาพ สุกแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๔

เด็กหญิงสิริยากร เทพนุกูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๕

เด็กชายหัสนัยน์ เกิดศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๖

เด็กชายอภิสิทธร์ แก้วอัมพร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยโชติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๘

เด็กหญิงอรลดา พรหมเมศร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๒๙๙

เด็กหญิงเครือฟา แก้วกัลยา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สุขเกษม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๑
เด็กหญิงเหมวดี ขาวผ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัชนีย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา โปจีน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๔
เด็กหญิงคัทลิยา ศรีมณี

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๕
เด็กหญิงจันทิรา จันทภาโส

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ ช่วยชาติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๗
เด็กหญิงชวิศา จันทร์คงหอม

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๘
เด็กหญิงณัฎฐนิช บุญส่ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๐๙
นางสาวษลิษา เนตรสาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๐
เด็กหญิงสมัชญา ทองนุ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ โปจีน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๒

เด็กชายสุรศิษฏ์ ภูมิหึงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ สิริสโร
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๔

เด็กหญิงสุวัจจรี สังฆะปาโน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๕

เด็กหญิงอารยา แก้วเกาะสะบ้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๖

เด็กหญิงอารีญา ทองอำพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๗

เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณบัณฑิต
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ กุมบุรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๑๙

เด็กชายปฐวี บุญขวัญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๐ เด็กหญิงเพียงพระจันทร์

บุญโท
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๑

เด็กหญิงคัมภีรดา บูรณเรืองกิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๒

เด็กหญิงญาณิศา ธรรมรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๓

เด็กชายทิวากร รัตนพิมล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๔

เด็กชายธเนศพล สุวรรณโณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๕

เด็กหญิงพัชณิดา สระศรีชล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองขาว
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๗

เด็กชายภูริภัทร แก้วอัมพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๘

เด็กชายอิทธิพล แก้วห่อทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๒๙

เด็กหญิงโชศิตา มนตรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๑

เด็กหญิงขนิษฐา ทองชูช่วย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๒

เด็กชายจิตตมาส นวลจริง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๓
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา หนูวิไลใส

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๔

เด็กชายธวัชชัย ยกกำพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๕

เด็กหญิงธัญชนก บัวสม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๖

เด็กหญิงนาฏอนงค์ วิสมิตนันท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๗

เด็กชายปฏิภาณ แท่นจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๘

เด็กชายปริญญา คิริสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๓๙

เด็กชายปรินทรณ์ นิลสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๐
เด็กชายฟาประทาน พุ่มไพบูลย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๑

เด็กชายภาคิน ด้ามทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขขวัญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๓

เด็กหญิงหทัยทิพย์ รัตนะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
วัดปานศึกษาธิการาม

 

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๔

เด็กชายชยพล ยางทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ จิตต์นุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๖

เด็กหญิงเกศินี แก้วอนุราช
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๗

เด็กชายเสรี ตรีวัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๘

เด็กชายสันติภาพ ยางทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๔๙

เด็กชายอรรถบดี มวยดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๐
เด็กชายธนกฤต บุญสม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๑

เด็กชายธนากร วิเชียรบุตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๒

เด็กหญิงปุณยนุช วิไลรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๓

เด็กหญิงสุวรรณา กาญจนพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๔

เด็กชายอภิเดช ทองคำนุช
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๕

เด็กชายอมรเทพ แสนนาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๖

เด็กชายคณทร วิไลรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๗

เด็กชายชยุตม์ เพชรสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๘

เด็กชายณภัทร แซ่ซัวะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงปญญาพร ดำมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๐
เด็กหญิงวทันยา อธิวัฒนชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ธรรมวาสี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา ขีดล่อง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๓

เด็กหญิงอภัสรา เอียดหนู
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๔

เด็กชายเขมรินทร์ สงสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๕

เด็กชายเจษฎา วิรเกียรติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา ฉอบุญเหียง

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๗

เด็กชายเจษฎา ล่วนมณี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๘

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณชาตรี ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๖๙

เด็กชายติยะศักดิ

์

ด้ามทอง
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๐
เด็กชายภัทรพล เกิดกันโณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๑

เด็กชายภานุวัตร บุญศัพท์ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มุณี ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงราโมน่า นิลสุวรรณ์ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๔

เด็กหญิงสุนิสา ถาวร ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๕

เด็กหญิงนราวดี ทองชูช่วย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๖

เด็กหญิงศิรินภา พุ่มสี ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ผิวนวล
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๘

เด็กหญิงสุชาวดี นกแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะนำรอบ วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๗๙

เด็กหญิงนพมาศ เซ่งสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๐
เด็กชายนราวิชญ์ วิไลรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๑

เด็กชายขนบพงค์ สุวรรณชาตรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๒

เด็กชายนิรุต พันธชิต
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๓

เด็กชายพงศ์ภาณุ ไชยงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๔

เด็กหญิงภัคพร ฤทธิบูรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๕

เด็กหญิงสาธิตา มลตรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๖

เด็กหญิงอนุศรา บุญโท
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ดวงมาลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๘

เด็กหญิงขวัญจิรา น้าวประจุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๘๙

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทอินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๐
เด็กหญิงจิราวดี สายแสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๑

เด็กหญิงชลดา เชียงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริพุฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ จันทโร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๔

เด็กชายนนทกร บริเพชร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๕
เด็กหญิงบุรัสญากรณ์ บุญปลอด

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๖

เด็กหญิงปวัณรัตน์ จันทโร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๗

เด็กหญิงปยธิดา บุญขวัญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๘

เด็กหญิงพิทยารัตน์ คงชัยศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๓๙๙

เด็กชายภูวเนศ ธรรมวาสี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงราตรี ทองประทีป

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๑
เด็กหญิงสรัลยา ฆังวารี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๒
เด็กชายปรัญญา สุระวาท

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๓
เด็กชายภูวดล หมุนนุ้ย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๔
เด็กชายซีเมนต์ ไชยงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงนมิดา พัฒนา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๖
เด็กหญิงสุชานาฏ แก้วสว่าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๗
เด็กหญิงอริสา บุญเอียด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อมรกิจ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๐๙
เด็กชายศักดิดา

์

แก้วอ่อนจริง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๐
เด็กชายพงศ์นที หนูมาก

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๑

เด็กชายเทพกรณ์ แก้วอ่อนจริง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ตรีวัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์ปลืม

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๔

เด็กหญิงนภาฝน บุญยอดศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๕

เด็กหญิงภณิดา บูรธิการ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๖

เด็กชายภูวรินทร์ บูรธิการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๗

เด็กชายภูวเดช บูรธิการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๘

เด็กชายสกลชัย ศรีเฉลิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๑๙

เด็กหญิงสุนิษา สวัสดิคีรี

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๑

เด็กชายเอกชัย แก้วเกตุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๒

เด็กหญิงกรกนก อุไรรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๓

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญญะสัพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีทวีป
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๑ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เกิดศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๖

เด็กหญิงวรรณวิษา ไชยถาวร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๗

เด็กชายศตวรรษ เกิดศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๘

เด็กหญิงอิสรา วัลภา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๒๙

เด็กหญิงเปรมมิกา ศิริมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๐
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

ชูละเอียด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๑

เด็กหญิงชมัยพร ธรรมโชเต
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๒

เด็กหญิงชวิศา เกิดศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบัวรัต
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๔

เด็กชายพลพล บัวทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๕

เด็กชายพัฒศวุฒิ ทองยิม

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๖

เด็กหญิงภัทรวดี เกิดศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๗

เด็กหญิงสุรีย์นิภา สังฆะปาโณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ชัยนะสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๓๙

เด็กชายอินทรศักดิ

์

ชูลีรักษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๐
เด็กหญิงณัฐชา สุวรรณรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๑

เด็กชายธันวาชาติ ชูคง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๒

เด็กหญิงยุษา กะรัมเดชะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๓

เด็กชายกรวิชญ์ สุขะวาโท
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๔

เด็กชายพัชรพิพัฒน์ โมสิกะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๕

เด็กชายรัตติพงษ์ โมสิกะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มณีรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๗

เด็กชายปฏิภาณ พริกเบ็ญจะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๘

เด็กหญิงวรรณอุบล อุบลวรรณา
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๔๙

เด็กชายจักรพงศ์ แซ่เม่า
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อปาบ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๐
เด็กหญิงพิชยา ชูธิการ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อปาบ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา ดิสสระ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อปาบ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๒

เด็กชายปฏิภาณ กุ้งมณี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อปาบ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๓

เด็กหญิงกชกร สังข์แก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทสุวรรณโณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๕

เด็กชายอนุวัตร เปยมแช่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๖

เด็กหญิงอภิสรา ชูเกลียง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๗

เด็กชายเอกพล หนูแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๘

เด็กชายกฤษฎา ฤทธิอำพันธ์

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๕๙

เด็กชายฐานทัพ อิสระ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วมณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๑

เด็กชายธนภัทร สุขใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๒

เด็กหญิงนาถตยา ขุนประเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๓

เด็กหญิงปาติมา อ่อนดำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๔

เด็กชายภคิน จิตเสโน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ผอมกรด
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๖

เด็กชายยศกร มูสิกะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๗

เด็กหญิงรสนันท์ บุญล่วน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๘

เด็กหญิงสิรินธร บังหมัด
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี ชาติเป
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๐
เด็กหญิงอริษา บุญล่วน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๑

เด็กชายกฤตภัทร์ นากลม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๒

เด็กหญิงครองขวัญ บุญกำเนิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๓

เด็กหญิงฐานิตา สุวรรณโมสิ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๔

เด็กชายดนัยภัทร โมสิกะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๕

เด็กชายธนกฤต บุญชลิต
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๖
เด็กชายธฤทธิชานนท์

์

สุราตะโก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๗

เด็กหญิงธารีนี แสงงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๘

เด็กหญิงปญจิมากุล แก้วชะโน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๗๙

เด็กชายปุรเชษฐ ขวัญทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๐
เด็กหญิงพัชราภา รัชสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๑

เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุวรรณะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๒

เด็กหญิงภริตา อุไรรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๓

เด็กหญิงระพีพรรณ จินดามณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๔

เด็กชายศิวกร ไชยสงคราม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๕

เด็กชายสิทธิชัย ประทุมมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๖

เด็กหญิงองค์อุมา สิขะโต
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา ถุราตะโก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มณีรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๘๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ห้วยนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๑

เด็กหญิงดาริกา อินคโณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ตุดนายหนู
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๓

เด็กชายปุณยวีย์ นพรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๔

เด็กหญิงภิญญดา รัชสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๕

เด็กชายวงศ์รวิช เพชรชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๖

เด็กหญิงวรรณิดา นพรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๗

เด็กชายอัษฎาวุธ จันทร์โชติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๘

เด็กชายเจษฎา ขุนกาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๔๙๙

เด็กหญิงกนกอร วิเชียรทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๐
เด็กหญิงกนกอร เตชะวรรณโต

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๑
เด็กหญิงจิตรา ทองเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๒
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นิลรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๓
เด็กหญิงชวัลนุช ศิริพงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๔
เด็กชายณัฐนันท์ นวลละออง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๕
เด็กหญิงดาริณี แก้วบพิธ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๖
เด็กหญิงตติยา เพ็ญจำรัส

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๗
เด็กชายธเนศวร ทวีบุรุษ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๘
เด็กหญิงพรรณภัค นิมมโน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๐๙
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ย่องเซ่ง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๐
เด็กชายยศกร จิตตกูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ พัธวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๒

เด็กชายวัชรพงศ์ หนูยี

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๓

เด็กหญิงศศิธร พูลแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๔

เด็กหญิงเกวดี เพ็ญจำรัส
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๕ เด็กหญิงเพชรพระนาง
กริวกราย

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๖

เด็กหญิงโชติกา โชติช่วง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ นวลละออง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ นุ่นสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๑๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ สุวรรณมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๐
เด็กหญิงนิชาภา ทองอ่อน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๑

เด็กหญิงปนฤทัย ชูช่วย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๒

เด็กชายวีรพล ทองเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ โมสิกะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงอุษมา เพ็ญจำรัส
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๕

เด็กหญิงณัฐริกา ไชยศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันมี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๗

เด็กชายนนทกร มาสว่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ละเอียด
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๒๙

เด็กชายปริวัตร จันทเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๐
เด็กหญิงปานไพลิน สุวรรณโณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๑

เด็กชายปยวัตร์ เจริญสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๒

เด็กชายพงศกร นวลศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๓

เด็กชายพฤษธรรม ยอดธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๔

เด็กหญิงภัทรวดี เกตุประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๕

เด็กหญิงวิภาวดี จุลศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๖

เด็กชายวีราทร ทองพูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๗

เด็กชายสัณหภาส หวันเส้ง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๘

เด็กชายธีรวัตร ปนวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๓๙

เด็กชายพีรพงศ์ บุญพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๐
เด็กชายสุธี สิงห์สุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๑

เด็กชายก้องกิตติ กีสะบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๒

เด็กชายศุภฤกษ์ ปานกำเหนิด
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๓

นายพัสกร คงช่วย
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๔

นายศุภโชค สุวรรณดิษฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๕

นางสาวธันยธร เจริญศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๖

นายไกรวิชญ์ มุสิกะพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๗

เด็กชายกิติวัฒน์ ขุนชุม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๘

เด็กชายขันธิชัย บำรุงทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๔๙

เด็กหญิงณัฐวรา สิกขะโต
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๐
เด็กหญิงณิชกานต์ บุญราศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๑

เด็กชายธนพนธ์ ช่วยสุรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองไสย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๓

เด็กชายวิทยา เขียวจู
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๔

เด็กหญิงวิภาวดี พันพรมมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๕

เด็กชายศิวกร สายคำพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๖

เด็กชายสหรัฐ โกศัยกานนท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๗

เด็กหญิงสุวิชญา บุญรัตนัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๘

เด็กหญิงอภิสรา มณีคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๕๙
เด็กชายการัณยภาส ปนแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๐
เด็กหญิงชลธิชา เพชรนู

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๑

เด็กชายลาภเทวัญ รอดหมิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ โปคอนสาร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๓

เด็กหญิงสุภิญญา อนันตะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขเกษม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๕

เด็กชายธนธรณ์ กำเหนิดกลับ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๖

เด็กชายเจษฎา อินทร์อักษร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๘

เด็กหญิงกนิษฐา หัชบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๖๙

เด็กชายกิตติภพ จองนุ้ย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๐
เด็กชายชาคริต สว่างจิต

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๑

เด็กชายนันทกร แสงมณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรหมแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๓

เด็กหญิงฟารีด้า หมัดแอ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๔

เด็กหญิงภคพร สันทัด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๕

เด็กหญิงวรรณา คงทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๖

เด็กหญิงสุธัมมา สัมภาระ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๗

เด็กหญิงสุปรียา เทพทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๘

เด็กชายอดิศร ทองเพชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๗๙

เด็กชายอัครเดช ละอองนวล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๐
เด็กหญิงอินทิรา พฤษพันธุ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๑

เด็กหญิงอุรัจฉทา สัมภาระ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๒

เด็กชายรรรรรร รังษี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๔

เด็กหญิงกณกเพชร ขวัญทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๕ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เมืองสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๖

เด็กชายกฤติเดช เตวิชชะนนท์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๗

เด็กหญิงปยธิดา บูรณะ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๘

เด็กหญิงรวิพร สุวรรณธนะ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๘๙

เด็กชายรัชนนท์ สำเภาทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๐
เด็กชายวายุ เสนคง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๑

เด็กหญิงศศินันทร์ สติปญญาภรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๒

เด็กหญิงสุธนา มีชัยชนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๓

เด็กหญิงหรรษมน สาโร
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๔

เด็กหญิงอณัญพร ชืนชวน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๕

เด็กหญิงอาจารี สุนันต๊ะ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๖

เด็กชายรังสิมันตุ์ แสงสุข
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๗

เด็กหญิงธนพร โรจสิงห์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๘

เด็กหญิงอริสา ลือแบซา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๕๙๙

เด็กหญิงอโนทัย พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๖ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา ชูมะณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๑
นายธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนอุไร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๓
เด็กชายกันตินันท์ พุธคง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๔
เด็กหญิงกัลยกร หนูดวง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๕
เด็กชายขจรวุฒิ อินทะนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๖
เด็กชายคำภีร์ สนิทนิตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โต๊ะหมอ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๘
เด็กชายธนดล เจ๊ะระหวัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๐๙
เด็กหญิงธัญรดา ศรีรอด

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๐
เด็กหญิงธันยชนก ปนทองพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๑

เด็กชายนครินทร์ สุภาพมณี
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๒

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วเนืออ่อน

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๓

เด็กหญิงนภัสกมล สุวรรณรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๔

เด็กหญิงนัฐยา วิเชียรโชติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๕

เด็กหญิงนิชกานต์ ลาภะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๖

เด็กหญิงปฐมา แก่นกระจ่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๗

เด็กชายปรวัฒน์ ขวัญทองยิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๘

เด็กหญิงปรียานุช คงเอียด
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๑๙

เด็กหญิงพัชรพร บัวน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๐
เด็กชายภูวิศ แสงเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๑

เด็กชายภูวเดช อินทรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๒

เด็กหญิงวรัญญา สมนิล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๓

เด็กหญิงวันนพา ทวาสิโก
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๔

เด็กหญิงวิภาวนี สุวรรณโสภิต
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๕
เด็กหญิงสานันท์ธิณี สงวนธิ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๖

เด็กหญิงอนัญญา พูลแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ยายิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๘

เด็กชายอรรถกร สังข์แก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๒๙

เด็กหญิงอิสริยา ซุ้นสุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๐
เด็กชายเอนก คลโททอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๑

เด็กชายชิษณุชา เพ็ชรแสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๒

เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณโณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ คำมณีย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๔

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ วงค์สุรีย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๗ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๕

เด็กชายพิชุตม์ ชูแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ลิมปวิลาศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๗

เด็กชายอาทิตย์ ช่างสอน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๓๙

เด็กหญิงกุลนันท์ สืบเซ่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมแย้ม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๑

เด็กหญิงปฐมาวดี แก้วเรียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๒

เด็กชายพิษณุ นันตะเคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๓

เด็กชายสักกานนท์ คงอินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๔

เด็กชายสิทธินันท์ วัชฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๕

เด็กชายสิธิศักดิ

์

มังมี

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๖

เด็กหญิงสุนิสา ขวัญหนู
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๗

เด็กหญิงมธุรส เมฆฉาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

ฉวี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ณ นุ้ย
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๐
นางสาวนันธินี โพธิวิจิตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๑

เด็กหญิงกนิษสา จันทเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๒

เด็กหญิงกมลชนก จันทณรงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๓

เด็กหญิงจารวี สุวรรณขำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา นวลเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา หมืนสุวรรณ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๖

เด็กหญิงทัศนวรรณ จันทรังศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๗

เด็กหญิงปยฉัตร อำนวยชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๘

เด็กหญิงรสิตา ทองแก้วแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๕๙

เด็กหญิงรัตชนก ปาตังตะโร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๐
เด็กหญิงทวีพร พรหมอินทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๑

เด็กหญิงจันทราภา
เพชรบุญวรรณโน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

โครธาสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๓

เด็กหญิงทิพปภา แสงอ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๔

เด็กหญิงธนิษฐา ล่องคงทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๕

เด็กหญิงนงนภัส อ่อนคง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๖

เด็กชายพงค์ตะวัน เกิดพระ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๗

เด็กหญิงภาสินี พรหมอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๘

เด็กหญิงวรพิชชา สังขพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๖๙

เด็กชายวิทยา โครธาสุวรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๐
เด็กหญิงสาวิตรี นิมเส้ง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๑

เด็กชายกิตติพงศ์ คงคีรี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๒

เด็กหญิงจิราภา เผือคง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๓

เด็กหญิงชนาพร ทองทวี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๔

เด็กหญิงชนิภา ปลอดสม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๕

เด็กชายณัฏฐพร เจริญกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๖

เด็กหญิงนลินี สรรพมรรค
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๗

เด็กหญิงนันทวัน ทองอ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๘

เด็กหญิงปภาวนันท์ สะหม๊ะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๗๙

เด็กชายปองพล หนูเสน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๐
เด็กหญิงพนัสวรรณ ใสสอาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๑

เด็กหญิงภคมน สรรพมรรค
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๒

เด็กหญิงภควดี ทวีวัฒนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๓

เด็กหญิงรมัณยา ดวงสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๔

เด็กหญิงรัตนาวดี พลฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๕

เด็กหญิงศุภิกา จองนุ้ย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๖

เด็กหญิงอนัญญา ตรึกตรอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๗

เด็กชายอัคคพล แดงนุ้ย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๘

เด็กหญิงไอรดา ฉัตโร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๘๙

เด็กชายลัทธพล ศิริธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๐
เด็กชายสรศักดิ

์

พิทักษธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทองย้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๒

เด็กชายภาณุมาศ สำเภาทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๓

เด็กชายกฤษณะ มันคง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๔

เด็กชายกีรติ ช่วยเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๕

เด็กหญิงชนิกานต์ คงแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๖

เด็กหญิงชาคริยา สุวรรณชัย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๗

เด็กหญิงทัศนีย์ จันทะโร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๘

เด็กชายธวัชชัย เซ่งฉิว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๖๙๙

เด็กหญิงปานตะวัน แซ่เอียว

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๐
เด็กชายภรภัทร สุวรรณโณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๑
เด็กชายภานุกร สารพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๒
เด็กชายภูมรินทร์ บุญณรงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๓
เด็กหญิงรัสมี โครธาสุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๔
เด็กหญิงฤดีภรณ์ โครธา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๕
เด็กหญิงศตพร คงศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๖
เด็กชายศราวุฒิ มะอักษร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๗
เด็กหญิงอภัสราพร ณกะโร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๘
เด็กหญิงอรกมล สิกพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๐๙
เด็กชายเกียรติภูมิ มีเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๐
เด็กชายเจษฎา แสงขำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๑

เด็กหญิงโชติมาส สังข์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พยัคฆพันธุ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๔
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ อ่อนคง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๕

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ จันทร์แก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๖

เด็กหญิงสิริวัฒนา บึงกระเสริม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๗

เด็กหญิงอลิษา สังหาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๘

เด็กชายอธิป ช่อมณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๑๙

เด็กชายธนันธร หลีกันชะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๐
เด็กชายธนากร มากสาขา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ คงแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๒

เด็กหญิงฉัตรพร เอียดเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๓

เด็กหญิงชวิศา มัชฌิมาภิโร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๔

เด็กชายนรภัทร จูหม๊ะ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๕

เด็กหญิงนลินี บุญยฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๖

เด็กหญิงมธุรดา สุวรรณสินธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๗

เด็กชายยศพัทธ์ สิงหเดชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๘

เด็กชายวศิน บุญยฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๒๙

เด็กหญิงวิรากานต์ ก้อนหมืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๐
เด็กชายศิรทัช พนาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๑

เด็กหญิงสุชาดา เขียวชุม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๒

เด็กชายสุเมธ ปอมกระสันต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๓

เด็กหญิงพชรพร พ้นภัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๔

เด็กชายภูวเดช เจริญรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๕

เด็กหญิงชลิดา พลพงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๖

เด็กชายธนพล พันธนียะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๗

เด็กชายธเนศพล สัมภาระ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๘

เด็กชายปพนธีร์ บุญแก้วคง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๓๙

เด็กชายพงศ์ภัค ศิริพงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๐
เด็กชายภัทรกร ขวัญคง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา รักงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๒

เด็กหญิงวนิชา หรติ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ แสงจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๔

เด็กชายวุฒิภัทร์ บุญแก้วคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บัวงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๖

เด็กชายอภิรัตน์ ล้วนแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะติสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๘

เด็กชายพุทธรักษ์ บุญแก้วคง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๔๙

เด็กชายอามีร กีสะบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๐
เด็กหญิงสุรีย์นิภา จ๋ากิจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๑

เด็กหญิงกมลชนก เพชรจำรัส
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๒

เด็กหญิงกรองทอง ลีไพร

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ รัตนกูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๔

เด็กชายชาญชัย ไชยมนตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๕

เด็กชายทศพล ดำดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๖

เด็กชายธเนศพล คงมี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๗

เด็กชายนวพล บาลอุบล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๘

เด็กชายนันทกร มิตรชุมพล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๕๙

เด็กชายบัณฑิต สินประเสริฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๑

เด็กหญิงพิชญ์นรี เต็มตระกูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๒

เด็กชายเฉลิมพล อินทร์รัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๓

เด็กชายจิตชนก เสถียรรังสฤษดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ สงฆ์สุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทะลิทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๖

เด็กหญิงพรรณวษา ไชยสาลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๗

เด็กหญิงภัททาวีร์ ช่วยจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๘

เด็กชายเจษฎา ล่องวัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๖๙

เด็กชายโพธิกร มังคัง

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๐
เด็กชายฉลอง เสถียรรังสฤษดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๑

เด็กชายชวลิต ไพนุศิลป
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๒

เด็กชายธนกฤต อิสโร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๓

เด็กหญิงพิรญาณ์ มังคัง

่ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๔

เด็กชายอนุพล อ่อนแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๑ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๕

เด็กชายอัศวิน สามชุม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ เรืองสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส วัดเอก  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๗

เด็กชายก้องภพ ไวโรจน์พันธุ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๘

เด็กชายธนากร ทองสกูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๗๙

เด็กชายธนโชติ พรมคงแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แสงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๑

เด็กชายพงศกร เสมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๒

เด็กหญิงวัชรี ประทุมวรรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๓

เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วมณี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๔

เด็กหญิงอรสิตา รัตนสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ณภากูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๖

เด็กชายณัฐชานนท์ แก้วประดับ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แก้วจุลกาญจน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๘ เด็กหญิงเด็กหญิงอริษา
ผ่องสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๘๙

นางสาวปทมพร สุวรรณจำรูญ
๒๒/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๐
เด็กชายณัฐชนน เพชรรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักคล้า วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองมาก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๒

เด็กชายชาญศักดิ

์

ช่วยภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๓

เด็กชายธนชาต โรจน์วิลาวัลย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๔

เด็กหญิงพนิดา บัวพรหม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๕

เด็กหญิงมุธิตา ถิระบรรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ แก้วอนันต์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๗

เด็กหญิงอุมาพร แก้วมงคล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๘

เด็กหญิงศยามลย์ คำแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๗๙๙

เด็กชายจารุเดช ช่วยภักดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๐
เด็กหญิงจิดาภา ขุนพัฒน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คงคะพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๒
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วจุลกาญจน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ หนูวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๔
เด็กชายธนากร ภิระบรรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วสุวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๖
เด็กชายอนุวัตร จินตรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๗
เด็กชายกำชำ เขียวแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๘
เด็กหญิงปยวรรณ แก้วสุวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๐๙
เด็กชายฤทธิรณ สุวรรณโณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๒ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๐
เด็กชายเกริกพล ศัลสารา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๑

เด็กชายกิตติ นวลวิลัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๒

เด็กชายธนากร อรุณสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๓

เด็กหญิงนงนภัส เกตุแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๔

เด็กชายนฤมิตร ณรงค์กูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๕

เด็กหญิงมาลินี รอดสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๖

เด็กชายรพีภัทร ติสโร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๗

เด็กหญิงวรนุช พรหมจรรยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๘

เด็กชายศรายุทธ พรหมประดิษฐ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๑๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๐
เด็กชายสุธน ไชยวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๒

เด็กชายกันตะพงศ์ ชูคดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๓

เด็กชายธนพล สุกเกลียง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๔

เด็กชายธนาฤทธิ

์

อรุณสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๕

เด็กหญิงนันธิดา คงปล้อง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๖

เด็กหญิงปนัดดา ดีมาก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๗

เด็กหญิงศศิธร ศิริพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๘

เด็กชายธนรัตน์ แก้วอารีย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๒๙

เด็กหญิงปณิตา พรหมจรรยา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๐
เด็กหญิงภัทราพร แสนนาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ นวลถวิล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๒

เด็กหญิงสุนิษา ยีภู่

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๓

เด็กชายเจียรนัย รัตนพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๔

นางวิลาวรรณ แก่นจันทร์
๑๗/๗/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๕

นางสาวปทมา อัจนากิตติ
๑๘/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๖

นางศิริรัตน์ ชัยพล
๒๔/๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๗

นายสุรศักดิ

์

แก้วเพชรสกูล
๑๙/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๘

นางสาวณัฐฏิกาญ ช่วยแก้ว
๑๓/๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๓๙

นางสาวกุลนิษฐ์ มานะจิตร
๒๐/๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๐
เด็กหญิงกชกร แก้วนิล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๑

เด็กหญิงคณิศร แก้วมรกฏ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๒

เด็กหญิงจิราพร คงชูช่วย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๓

เด็กหญิงชนัญู เส้งสกูล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ณะกาโร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๕

เด็กหญิงณภาวรรณ สุวรรณะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๖

เด็กหญิงปนัดดา เพชรแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๗

เด็กชายพสุธร แก้วอรุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี สิกขพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี แซ่ลิม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๐
เด็กหญิงกรรฐพร การานุศล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา พรหมวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงชูช่วย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๓

เด็กชายรณชัย แก้วประดับ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๔

เด็กหญิงเมวดี ศรีนพรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๕

เด็กชายฉัตรชัย วันแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๖

เด็กชายทศพร วิลัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๗

เด็กหญิงนริศรา รัชตพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๘

เด็กหญิงบุญสิตา ศิริพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๕๙

เด็กชายอรรถพล โลนุช
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๐
เด็กหญิงเบญจฎาพร รัตนพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๑

เด็กหญิงชนิสา แดงนกขุ้ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๒

เด็กหญิงชาคริยา สุวรรณชาตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๓

เด็กหญิงบุษบา จันทวดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๔

เด็กชายยศกร สิริพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๕

เด็กหญิงวนิสดา ชืนตา

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๖

เด็กชายกฤษณะ แท่นรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๗

เด็กหญิงกัญญภา โพธิหมาน

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๘

เด็กหญิงชนกนาถ ทองศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๖๙

เด็กหญิงณัฐชยา ทองอนันต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๐
เด็กหญิงธิติกานต์ ยอดสี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๑

เด็กหญิงนพรพรรณ มากหนู
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๒

เด็กชายนิพิฐพนธ์ จิตรพงศ์ธร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๓

เด็กหญิงพรธิดา กังระยะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๔

เด็กชายพีรพล คังคะมะโน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๕

เด็กหญิงวริษา สุขบูรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๖

เด็กชายวุฒินันท์ สุวรรณคง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขวัญทองยิม

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๘

เด็กหญิงสุรัสวดี รัตนพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๗๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทองคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๐
เด็กหญิงอังคนา เสาวนิตย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๑

เด็กชายอาจหาญ เพชรสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๒

เด็กชายเนติภูมิ ใจห้าว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๓

เด็กหญิงกชมน ดิสระมุณี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๔

เด็กชายชิติพัทธ์ ขวัญเพ็ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๕

เด็กหญิงญาทิกา รัตนพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๖

เด็กหญิงณิชา ฉิมจินดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๗

เด็กหญิงนภัสสร สายแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๘

เด็กหญิงปยธิดา เขาแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๘๙

เด็กหญิงพรปวีณ สาละลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๐
เด็กหญิงพัชราภา เขียวแต้ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ กังแฮ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๒
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

จันทร์ละออง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๓

เด็กชายปวิช ประทุมทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๔

เด็กหญิงพรธิดา พลนุ้ย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๕

เด็กชายภูกวิล พุทธชาติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๖

เด็กชายวรพงศ์ สุวรรณกาญจน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๗

เด็กหญิงสโรชา กุลประสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๘

เด็กหญิงแพรวา หนูทุ่มกี

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๘๙๙

เด็กชายธวัช มุสิกะนิต
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ขุนเสถียร

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๑
นางศุภกานต์ พรหมพันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๒
นางสาวกชรส รัตนพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา ภู่เพ็ชร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๔
เด็กชายภูริ สุขบูลย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๕
เด็กหญิงรุจิรดา เลทะเวช

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๖
เด็กชายณัฐปก แสงมณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๗
เด็กชายปุริศ ขาวจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๘
เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วสกูล

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๐๙
เด็กหญิงวริญทิรา เนินทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๐
เด็กชายวุฒิชัย ศิริสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เขียวสาตร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๒

เด็กชายธีรยุทธ แก้วแจ่มจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๓

เด็กหญิงอนุสรา แซ่ฮวด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๔

เด็กหญิงชนาพร อ่องแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๕

เด็กหญิงชนาภัทร อ่องแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๖

เด็กชายปณณวิชญ์ สังข์ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๗

เด็กชายวีระพล บุญศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๘

เด็กหญิงศิวพร ตันชนะวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๑๙

เด็กชายอิทธิพล รัตนพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๐
เด็กชายพิพัฒน์ พงศ์ประยูร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๑

เด็กชายภูศรินทร์ สุวรรณชาตรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณจินดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๓

เด็กหญิงจารุวรรณ กาญจนมุณีย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๔

เด็กหญิงชิชา ไพยศาสตร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วเพ็ชรสกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๖

นางสาวณิชชาวีร์ แก่นจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๗

นางศิวรา ศิริวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๘

เด็กหญิงกฤษติยา หวังสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๒๙

เด็กชายกิตติ แก้วสกูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๐
เด็กชายชานนท์ นวลดุก

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๑

เด็กชายณัฐกรณ์ ชูชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๒

เด็กหญิงนภสร สาสังข์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๓

เด็กชายนรินทร ทองศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๔

เด็กหญิงปทมพร แนมน้อย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๕

เด็กชายพธนพนธ์ มีสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๖

เด็กหญิงพิมศิริ แก้วสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๗

เด็กหญิงศศิธร รัตนโสภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๘

เด็กชายศุภากร รัตนโสภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๓๙

เด็กชายสมพงศ์ ทองขจร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๐
เด็กหญิงสุณีย์ ทองดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี แกนบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๒

เด็กชายอนุสรณ์ ผิวผ่อง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๓

เด็กหญิงอภิญญา ทองเพิม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๔

เด็กหญิงโยษิตา บินยะลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๕

เด็กชายกิตติพิชญ์ ถินนุกูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๖

เด็กชายฐานันดร เรืองฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ไชยวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๘

เด็กชายนพศิลป สุวรรณหอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๔๙

เด็กหญิงชลดา วังสระปราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๐
เด็กหญิงฐิติมา ทองแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๑

เด็กหญิงวรพิชชา สังข์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๒

เด็กหญิงวรรณนิสา นามพรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ อดทน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๔
เด็กชายเปรมศักดิดา ทองชะโชค

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๕

เด็กชายธีรพงษ์ หวังสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๖

เด็กชายอัษฏเดช อิมพร้อมพงศ์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๗

เด็กหญิงกชกร แก้วชะวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา นิลพัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๕๙

เด็กหญิงภาณิตา ชูปาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ หนูทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๑

เด็กหญิงวรรณวิสา กังแฮ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๒

เด็กหญิงฐิติมากร บุญกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๓
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ เภาเส็น

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๔

นางสาวเปมิกา พรหมรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๕

นางสาวภัชราภรณ์ ยดย้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๖

นางสาวราชาวดี เอียดสุย
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๗

นางสาวอัจฉริยา ณรงค์กูล
๑๙/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ สิริสมปอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๖๙

เด็กชายนิทธินันท์ หมัดแหละ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๐
เด็กหญิงอลิตา บุญญามณี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สมสมัย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๒

เด็กชายกิตติพันธ์ รักขาว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๓

เด็กชายณัฐวงศ์ ศรีวิเชียร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๔

เด็กหญิงลลิตา ทรัพย์ขวัญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๕

เด็กชายวัชรพงศ์ หลิบแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๖

เด็กชายอมรเทพ แก้วประดับ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๗

เด็กชายธีรภัทร ช่วยปด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๘

เด็กชายธีรเดช สุโขทัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๗๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีนวล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วลิม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๑

เด็กชายอนุชา วงษารัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๒

เด็กชายไกรสร แก้วเสถียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๓

นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม
๗/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๔

นางปทมา สังขไพฑูรย์
๑๒/๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๕

นางสาวเมธารัตน์ จำนง
๑๕/๖/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๖

นายประภาส รัตนพันธ์ ๓/๓/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๗

เด็กหญิงชนัญชิตา นวลนิล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ธัมโร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๘๙

เด็กหญิงดวงกมล พันธุ์แก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๐
เด็กชายภัทรกร จินดาวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๑

เด็กหญิงจารวี ปนทะนัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๒

เด็กชายจิตรทิวัส อินเอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๓

เด็กหญิงณัฏฐิกา สงขินี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๕

เด็กชายพิขสิทธิ

์

ไกรพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๖

เด็กหญิงพิศโสภา บุตรมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๗

เด็กหญิงมลิณี ปานสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๘

เด็กชายเตชิน ชูชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๘๙๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สุรินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๐
เด็กชายณัฐภาส ทิมโม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๑
เด็กหญิงณัฐวดี รักวิทย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๒
เด็กชายณัฐวัตร พรมเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๓
เด็กชายทนงชัย เติมพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๔
เด็กชายธันยบูรณ์ นิลทะรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๕
เด็กหญิงนิจวรีย์ เพชรทวี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๖
เด็กหญิงนิชดา เพชรทวี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๗
เด็กหญิงนิชานาถ เพชรทวี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๘
เด็กชายปุริมปรัชญ์ เพชสง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๐๙
เด็กชายพรหมมินทร์ ไกรพงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๐
เด็กชายภูวดล กาญจนพิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อนุกูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ ยกถาวร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๓
เด็กชายศักดิกริน

์

ก๊กสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๔
เด็กหญิงกัลญา แฟนพิมาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๕
เด็กชายจักรพันธุ์ ศิริรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๖
เด็กชายธนรัฐ จันทร์วิเศษ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๗
เด็กชายนรภัทร พรหมศิริชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๘
เด็กหญิงนริศรา ฐานะกาญจน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๑๙
เด็กชายนิวัติ คำฟอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๐
เด็กชายสรายุทธ ชูชืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๑
เด็กชายอนุรักษ์ วิวรรธน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ สกูลหรัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๓
เด็กชายอำนาจ ขวัญดำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แดงทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สินนุกูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๖
เด็กหญิงนิตยา ชินระนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๗
เด็กชายปยวิทย์ คงอิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๘
เด็กหญิงอนุสรา ประสมพงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๒๙
เด็กหญิงอัชญาพร รักนุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๐
นายจิรพัฒน์ สังข์ทองกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๑
เด็กชายธนนัท ชูปล้อง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๒
เด็กชายธนพล บุญผล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๓
เด็กชายพัสกร สมนวล

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชิงชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๕
เด็กชายสหรัฐ ไชยสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๖
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ใจวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๗
เด็กหญิงญาณิศา อุดมศิลป

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๘
เด็กชายนิธิกร รอดด้วง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๓๙
เด็กชายภาคิน ทองพิบูรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๐
เด็กชายหัสดาวุฒิ กองแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๑
เด็กหญิงอธิชา แสงอุไร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๒
เด็กหญิงอรปรียา ทองพิบูรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๓
เด็กชายอาวิรุทธิ

์

สวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๔
เด็กชายณัฐกานต์ ธรรมรัตนพฤกษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองพิบูรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๖
เด็กหญิงนุริญา กองสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๗
เด็กชายมนัญชัย แสงอุไร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๘
เด็กชายอภิรักษ์ สกูลหรัง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๔๙
เด็กหญิงรุ่งวรินทร์ มรรคคงคา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุวรรณมณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๑
เด็กหญิงแพรพลอย กองสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๒
เด็กหญิงกานต์สินี ทองเทพ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๓
เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร พืชผล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๕
เด็กชายกิตติภูมิ จินนาวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ชัยวิญญ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๗
เด็กชายคณิศร บัวทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๘
เด็กชายจักษกฤษณ์ เพ็ญบำรุง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๕๙
เด็กชายจารุภัทร เทพกูล

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๐
เด็กชายจิณณทัต สมทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๑
เด็กชายฉัตรมงคล เซ่งเข็ม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๒
เด็กชายฉัตริน รัตนมณี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๓
เด็กชายชยุต แก้วชนิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๔
เด็กชายชินาธิป บรรพตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๕
เด็กหญิงญาณิศา แก้วศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๖
เด็กชายณฤทธิ

์

จันทร์คง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพ็ชรสลับศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๘
เด็กชายณัฐภัทร โทนธรักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๖๙
เด็กชายติณณภพ รักสันติวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๐
เด็กชายทวีลาภ อินทจักร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๑
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ อินอุทัย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๒
เด็กชายธนพัฒน์ ไชยทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ พรหมนุ้ย

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ โฉมอุภัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๕
เด็กหญิงธัญชนก เขม้นเขตการณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๖
เด็กชายธีรภัทร์ นิลพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๗
เด็กหญิงนภัสสร เพ็ชรเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๘
เด็กชายนวพล บินหลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๗๙
เด็กหญิงนวลอนงค์ แก้วสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๐
เด็กหญิงนัสริน สแลแม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทวีรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๒
เด็กชายปฐวี อินทรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๓
เด็กชายปณชัย แก้วศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๔
เด็กชายปณิธาน แก้วทุ่น

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๕
เด็กชายปรเมษฐ์ โสภิดานันท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๖
เด็กหญิงปาณิศา สุดตรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๗
เด็กหญิงปาณิสรา สุดตรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๘
เด็กชายปยวัฒน์ ไชยวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๘๙
เด็กชายพงศกร โพธิการ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงประดิษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๑
เด็กชายพฤฒิพงศ์ หลับจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๒
เด็กชายพิพัฒน์ พินิจสกูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๓
เด็กชายพีรภัทร จันทรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๔
เด็กชายภคนันท์ แก้วมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๕
เด็กหญิงภคพร อิสสระโร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๖
เด็กหญิงภัคนันท์ แก้วชนะ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ยะถาวร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๘
เด็กหญิงภัทราพร พุดทอง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๐๙๙
เด็กชายภูเบศ แก้วเกษตร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๐
เด็กหญิงมุธิตา พรมอ่อน

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๑
เด็กหญิงรวิสรา ศรีประสม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๒
เด็กหญิงรัญชิดา มีทอง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๓
เด็กหญิงวรรณวิสา โอเคลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๔
เด็กหญิงวรรณิศา คงไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๕
เด็กชายวัชรมน แซ่หมู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๖
ไม่ทราบวัชรากร แก้วเรือง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๗
เด็กชายวัชรินทร์ ปวงคำ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๘
เด็กชายวิชยุตม์ วังนุราช

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๐๙
เด็กชายวุฒินันท์ ขำอ้วม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๐
เด็กชายศรายุทธ สุดราม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญศักรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ ศรีประสม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๓

เด็กชายศุทธวีร์ จันทร์หนู
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๔

เด็กชายศุภกร ทองอินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๕

เด็กชายศุภกิตต์ แก้วชูทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๖

เด็กชายสราวุฒิ อัมโร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๗

เด็กชายสิงห์หา ทองสลับล้วน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๘

เด็กชายสิรภัทร นพรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๑๙

เด็กหญิงสิรามล นวลนิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๐
เด็กชายสุทธิชัย ปานทอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๑

เด็กชายสุทธิวงศ์ รัตนสำเนียง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๒

เด็กชายสุริย์กรณ์ อาวะภาค
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๓

เด็กหญิงอธิชา มณีโชติ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๔

เด็กหญิงอนันตญา อินทชัย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๑ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๕

เด็กชายอนุชิต คเชนทร์ชัย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๖

เด็กชายอัครพล จุลทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๗

เด็กหญิงอัญญานี เพชรฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๘

เด็กหญิงอาภัสรา คงดำ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๒๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ราชสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๐
เด็กชายอิทธิชัย สมศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๑

เด็กชายอิทธิเทพ สมศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๒

เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๓

เด็กชายเฉลิมชัย ขำเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๔

เด็กหญิงแพรทอง ทองน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๕

เด็กหญิงกษิตินาถ ชนะถาวร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วพิบูลย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๗

เด็กชายวงศกร บุญโชติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วหลักพัตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๓๙

เด็กชายพงศ์พีระ ผลจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๐
เด็กชายกรกฤต จิตสงวนวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ กุลทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๓

เด็กชายเต็มฟา
ชัชวาลย์สระน้อย

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๔

เด็กหญิงไอชะห์ บิลตี ออสมัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๕

เด็กชายกสิวัฒน์ นวลลอย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๖

เด็กชายกิตติภณ ชิงชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๗

เด็กหญิงรัตติกาล คงไชย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๘

เด็กชายวิษณุ แย้มขะมัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๔๙

เด็กชายศุภรัตน์ ตินตะรัตน์

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๐
เด็กชายอดิศร ลิมเฮ่า

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๑
เด็กหญิงเบญจมาพร บุญล้อม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๒

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญล้อม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๔

เด็กชายกฤตติธร บุญกาล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๕

เด็กชายกฤตติธัช บุญกาล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๖

เด็กชายกันทินันท์ สิรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๗

เด็กหญิงกัลยกร พลนุ้ย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๘

เด็กหญิงจันทร์แจ่ม นิทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๕๙

เด็กหญิงจิราพัชร พุดทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๒ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ฟูเต็มวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๑

เด็กหญิงญาณธิชา พรมสุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๒

เด็กหญิงญาดา สุวรรณรมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๓

เด็กหญิงณัฎฐากร ทองมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๔

เด็กหญิงดวงหทัย จันทรังษี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๕

เด็กหญิงติมาพร คงสีพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๖

เด็กหญิงนุตประวีณ์ สมนวล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๗

เด็กหญิงพิมชนก แซ่ภู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๘

เด็กหญิงรัตนาวดี รักษาจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๖๙

เด็กหญิงวรัมพร แซ่เฮ่า
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๐
เด็กชายวริศ เพชรแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๑

เด็กหญิงกชพร กองสวัสดิ์์

์์์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๒
เด็กชายกฤษณ์ฎากร พรมเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขโข
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๔

เด็กชายคฑาธร
ทองประดับเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๕

เด็กชายคฑาเดช
ทองประดับเพชร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๖

เด็กหญิงจิรนันท์ บุตรมณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๗

เด็กชายจิรวัตร์ แก้วรัตนะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๘

เด็กหญิงฉัตรจิยา สมทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๗๙

เด็กหญิงชนินาถ พรหมเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๐
เด็กชายชุติศรณ์ สมทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๑

เด็กชายธนกร จิตตพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๒

เด็กหญิงธนัชพร สมฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๓

เด็กชายธนากร พรหมรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๔

เด็กหญิงธัญภรณ์ ศิริไชย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๕

เด็กหญิงนริศรา สกูลหรัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ไชยแสงศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๗

เด็กชายวายุ ประสมพงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๘

เด็กหญิงอาภัสรา ชุมแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ อรุณรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๐
เด็กชายวิรุฒ บุญทวี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๑

เด็กหญิงสิตานันท์ เพ็ชร์เทพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๒

เด็กหญิงอรกัญญา ดีจริง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๓

เด็กหญิงอาทิมา เพ็ชรเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๔

เด็กชายอิทธิวัชร ทินประภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๓ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๕

เด็กหญิงอินทิรา สกูลหรัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไหมพรหม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๗

เด็กหญิงปุณิกา คัสโตร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๘

เด็กหญิงอลิสรา รุ่งเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๑๙๙

เด็กหญิงกชนิช ยกศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๐
เด็กหญิงอนัญญา จิตต์กลาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๑
เด็กหญิงดวงกมล ยะถาวร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ สังข์แก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๓
เด็กชายเสกสรรค์ เสนาจิตต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๔
เด็กหญิงณัฐนรี เพ็ชรสุวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งโตนด วัดทุ่งโตนด  

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๕
เด็กหญิงกัญญาพร ไชยถาวร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๖
เด็กหญิงสุชาดา สมศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ปานสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๘
เด็กหญิงนิชาดา กำเนิดสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๐๙
นางสาวชุติมา ลิมเฮ่า

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๐
นายปุณณวิช สีดำอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๑

เด็กหญิงชุติมา ปานแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๒

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

กาตัน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๓

เด็กหญิงฐิติมวรรณ ยุทธกาศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๔

เด็กหญิงณัฎฐานุช ขำอ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๕

เด็กชายปราโมทย์ ไพยรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๖

เด็กชายปยณัฐ บุญยอด
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๗

เด็กหญิงวิมลสิริ โสมตีบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๘

เด็กหญิงสุภาวดี เพชรประคอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๕๙/๙๒๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยะถาวร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๐
เด็กชายธนโชติ เพ็ชรมีค่า

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๑

เด็กชายพีรวิชญ์ โมประสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๒

เด็กชายพงศ์ปณต แก้วรัตนะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๓

เด็กหญิงมุฑิตา ราชาธิโล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๔

เด็กชายกิตติพงษ์ สุวลักษณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา หน่อแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๖

เด็กหญิงซารีต้า

่

เรืองแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๗

เด็กหญิงณิชา หมัดสมัคร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๘

เด็กชายธวัชชัย ไชยมนตรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๒๙

เด็กหญิงธันยาภรณ์ โทธรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๔ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๐
เด็กหญิงนัจมีอ์ หลีอาดัม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๑

เด็กชายนารารุจ นิลพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๒

เด็กชายปติกร ดำดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๓

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ จันทรคาต
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๔

เด็กหญิงพสุธิดา จันทรัตนา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ จอนด้วง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๖

เด็กหญิงลีน่า แหละหมัน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีษะสม
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๘

เด็กหญิงนลินี สังข์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๓๙

เด็กหญิงนิมิตตา กาญจนพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๐ เด็กหญิงบุญญาวรรณ
ภูทองเงิน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๑

เด็กหญิงปาณิสรา หมันดี

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ มากสอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๓

เด็กหญิงมินรดา สุวรรณชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๔

เด็กชายลีลี -

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๕

เด็กชายเชษฐฌา หนูมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๖

เด็กหญิงมณีกา บัวงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๗

เด็กหญิงวิศนี เพ็ชรัตน์
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๘

เด็กชายจีรวัฒน์ ประดับจันทร์
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๔๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชอบแต่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๐
เด็กชายกฤษฎา แก้วยศกุล

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๑

เด็กหญิงกนกวลัย จันทรัตนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๒

เด็กหญิงณิชาณัญ หลิมชู

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๓

เด็กหญิงธัญสินี เหมสนิท

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ลรรพรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๕

เด็กหญิงฟาตินี ตุ้งสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๖

เด็กหญิงฟารีด้า บินดีน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๗

เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ เจียมอาตม์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๘

เด็กหญิงรอฮาน่า หวังหมัด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๕๙

เด็กหญิงลลิตา สตามัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ เทพกูล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๑

เด็กชายวีระภัทร สายชนะพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา สุชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๓

เด็กหญิงแพรแก้ว ทองหนูนุ้ย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๔

เด็กชายจิตติวุฒ เพ็ชรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๕ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๕

เด็กหญิงจุนันทา สุขกระ
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๖

เด็กชายนิติภูมิ ทวีเส้ง
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๗

เด็กหญิงนิชานาถ แสงโสภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๘

เด็กหญิงภณิดา ไชยศรี
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๖๙

เด็กหญิงศูทธินี ปานแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๐
เด็กหญิงสุทิตา เพชรัตน์ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๑

เด็กหญิงสุธาธาร วงอรุณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๒

เด็กหญิงสุธารักษ์ ในเย็น

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๓

เด็กหญิงอารุโณทัย สุกใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๔

เด็กชายวิทวัตร อภัยรัตน์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๕

เด็กชายกฤตภาส จันวัฒนะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๖

เด็กชายกฤติน เวชมงคล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สานุกูล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๘

เด็กหญิงกัญญาภัค อุทัยมณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๗๙

เด็กชายกันตภณ สุทธิโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๐
เด็กชายกิตติ วงษ์คำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๑

เด็กชายจิรภัทร ฉัตรทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๒

เด็กหญิงจุฑามณี ใสสอาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๓

เด็กหญิงชาคริยา สนิทมัจโร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๔

เด็กหญิงชุตินันท์ ยินดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๕

เด็กหญิงซารีนา บินตุเหล็ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๖

เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยชาญยุทธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ ทองนวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๘

เด็กชายณัฐพล สายทะเล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๘๙

เด็กชายณัฐวรัชญ์ บุญศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๐
เด็กชายณัฐเศรษฐ ก้องศักดิศรี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๑

เด็กชายทองนวธีรฐ์ ปนทองน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๒

เด็กหญิงทิฆัมพร แซ่อึง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๓

เด็กหญิงทิพากร ชอบแต่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๔

เด็กชายธนวินท์ มุสิกพงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๕

เด็กหญิงธมนวรรณ รัตนกูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๖

เด็กชายธราศรัย ใหม่ศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๗

เด็กหญิงธัญพิชชา เต็มศรี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๘

เด็กหญิงนฤมล มุเส็มสะเดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๒๙๙

เด็กหญิงนุชญาดา ปลันธนาภรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๖ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๐
เด็กหญิงบัวชมพู พุมาพาณิชย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๑
เด็กหญิงบุญญิสา นิลเพ็ชร์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๒
เด็กหญิงบุษนันท์ มงคลประดิษฐ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๓
เด็กชายปรมิศวร์ เสริมสุข

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๔
เด็กชายปณณวิชญ์ มีนุ่น

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๕
เด็กหญิงปุณยนุช เรืองศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๖
เด็กชายปุริม เดชทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๗
เด็กชายพชร พรรณราย

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๘
เด็กชายพรภวิษย์ ทารัฐสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๐๙
เด็กหญิงพิชชาภา บุญฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๐
เด็กชายพิธิกันต์ ศรีตะปยะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๑

เด็กหญิงภรณ์ชนก พฤกษศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๒

เด็กหญิงภวิษย์พร ไชยชาญยุทธ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๓

เด็กชายภัทรพล ไชยดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ มานะจิตต์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๕

เด็กชายภูริภัทร เปรุนาวิน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๖

เด็กหญิงมนัสวีร์ สวัสดิรักษา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ภูรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๘

เด็กชายรณกร สอนกชกร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสุวรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๐
เด็กชายรัฐนันท์ ยีหวังเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๑

เด็กหญิงรินรดา พวงไข่มุกข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๒

เด็กหญิงวิชิดา ไชยมณี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๓

เด็กหญิงวิลาสินี สวยงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๔

เด็กหญิงศศิธร แรกพินิจ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๕

เด็กชายศุภกานต์ กุลสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๖

เด็กชายศุภัช คำพิระ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๗

เด็กชายอธิมาตร จูหม๊ะ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๘

เด็กชายอนุพงค์ คำเนตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๒๙

เด็กหญิงอภิชญา ยอดราช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๐
เด็กชายอภิวิชญ์ ณ  พัทลุง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๑

เด็กหญิงอริสรา ไพรบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ กาญจนคีรีธำรง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๓

เด็กชายเด่นภูมิ ฤกษ์วิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๔

เด็กหญิงเพลิน พรหมสาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๕

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ เจริญพินิจภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๖

เด็กชายแดนไตร ดิษดี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๗
เด็กหญิงกัญญาภัทร เชือสาวถี

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๘

เด็กชายธณัช ยิงคง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๓๙

เด็กหญิงพัศศร รอดสำเภา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๐
เด็กหญิงสิรินดา พุ่มทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๑

เด็กชายพฤกษ์ เอืออิสระวิมล

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๒

เด็กหญิงพิชญา คล่องทองคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๓

เด็กหญิงวรรณวิษา วัชรพงศ์ธนากร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร์ วินทะไชย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๕

เด็กชายกฤษณกร นิตรจลานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๖

เด็กชายธีรพงธ์ ฮึกหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๗

เด็กชายกฤตมุข ทองสุวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๘

เด็กชายพฤทธิ

์

แซ่อึง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๔๙

เด็กชายณิชาภัทร ฤทธิเดช
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๐
เด็กหญิงสมฤทัย จันทรโส

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๑

เด็กชายผดุงพงศ์ จ่าแจ่มกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๒

เด็กชายสุรเดช คำมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๓

เด็กชายนาวาตี

้

มาสยูรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๔

เด็กชายกัญจน์ มุสิกธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๕

เด็กชายนัตพล ธรรมวรรณโณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๖

เด็กชายสุรยุทธ์ ถนัดกิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๗

เด็กชายเจตษฎา ยอดเทพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๕๙

เด็กชายปญชญา ปานแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๐
นางสาววิภาวีร์ สีสมอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๑

นางสาวประภัสสร ขุนจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๒

นายณัฐพล ทินกร
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๓

เด็กชายพงศ์ธร ชายชูจีน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๕

เด็กหญิงชลดา จันทร์แดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๖

เด็กชายธีรภัทร รามสินธุ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๗

เด็กชายภาคภูมิ รามแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๘

เด็กหญิงศิรินภา ส่องแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๖๙

เด็กชายรุ่งเรือง เงินยวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ขุนราชเตวษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๑

เด็กชายชญานนท์ จันทร์วัฒนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๒

นายณัฐพล สุวรรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๓

เด็กหญิงกมลชนก จิตต์สุวรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๔

เด็กหญิงกมลวรรณ สุขรอด
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มุกเนียม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชูเหมือน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพ็งหนู
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๘

เด็กหญิงกาญจนา หมวดเพชร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๗๙

เด็กชายกิตติพศ เพ็ชรสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๐
เด็กหญิงกุลชะลี ไตรสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๑

เด็กชายก้องภพ ติงมุข

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๒

เด็กหญิงขวัญกมล ดำแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๓

เด็กชายคณัสนันท์ ดำมณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๔

เด็กชายจักรภัทร คงสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๕

เด็กหญิงจิตติรัตน์ ไชยพรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๖

เด็กหญิงจิรัชญา แท่นแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๗

เด็กหญิงจิราพรรณ เพ็ชร์นิล
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองยอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๘๙

เด็กหญิงจุฑามาส งิวสุภา

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๐
เด็กชายจุติพงศ์ ฉิมประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๑

เด็กหญิงชฎาธิรักษ์ นาหว่าน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๒

เด็กหญิงชนมน ต๊ะวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๓

เด็กหญิงชลธิชา พรหมสุวรรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๔

เด็กหญิงชลิตา วิศพันธุ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ทานะวัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วสุขใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๗

เด็กหญิงฌาณิมนต์ ทองอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๘

เด็กหญิงญาฎา ยอดสุวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๓๙๙

เด็กชายณัฎฐพล ช่อผกา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๐
เด็กหญิงณัฐนิยา คมขำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๑
เด็กหญิงณิชากร แซ่ลิม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๒
เด็กหญิงดวงหทัย บุตรา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๓
เด็กชายทัศนกรณ์ คงเขียว

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ ยอดแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๕
เด็กชายธนวิชญ์ โสระสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๖
เด็กหญิงธนาภา ชัยหะนิตย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๗
เด็กชายธวัชชัย ทองไฝ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๘
เด็กหญิงธาริณี แก่นจำปา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๐๙
เด็กหญิงนันทกานต์ แก้วเนียว

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๐
เด็กหญิงนาฎอนงค์ แสงหิรัญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๑
เด็กหญิงนิศาลักษณ์ แก้วสุวรรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๒

เด็กหญิงบูรณี ทองชู
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๓

เด็กหญิงปาณิษา เรืองแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๔

เด็กหญิงปาณิสรา เอียดไฝ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๕

เด็กชายปารวี อินทสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๖

เด็กหญิงปยธิดา แดงเย็น
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๗

เด็กชายพรดรัณ เสตพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๘

เด็กหญิงพรพิมล เพ็ชรทองอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๑๙

เด็กหญิงพรรณภัทร ชูบำรุง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๐
เด็กหญิงพฤกษา อะสัน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๑

เด็กชายพลพล ภูมิประไพ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๒

เด็กชายพศวัต เอียดทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๓

เด็กหญิงพัชริฎา พรหมจรรย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๔

เด็กชายพิพัฒน์ พร้อมมูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๕
เด็กหญิงฟาประกาย จูมวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๖

เด็กหญิงภทรมล อินทรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี พันธุสะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๘

เด็กหญิงภัทรวดี เพ็งแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๒๙
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บัวขาว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๐
เด็กชายภาณุพงค์ ราชสีห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ ทองศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๒

เด็กหญิงภิญญดา แซ่อึง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๓

เด็กหญิงรสนรรณ หนูพุ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๔

เด็กหญิงรัชชานนท์ กาญจนพร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๕

เด็กหญิงลลิตา ทองเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๖

เด็กหญิงลักษณาวดี ชูเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๗

เด็กหญิงลักษิกา แก้วเทพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๘

เด็กชายวรรณศักดิ

์

หนูปลอด
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๓๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ นวลละออง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๐
เด็กชายวีรภัทร แสงมณี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๑

เด็กหญิงศตรัศมี บุญประจำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๒

เด็กหญิงศตายุ สุวรรณะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๓

เด็กชายศรพิชัย สงเอียด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๔

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ภักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๕

เด็กหญิงศศิธร พุดช่วย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ จันหุนี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๗

เด็กหญิงศุภกานต์ จันทจิตร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๘

เด็กหญิงศุภัชญา ยิมเซ่ง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๔๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ แก้วทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๐
เด็กชายศุวิล วัชฤทธิกุล

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๑

เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ ทองแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๒

เด็กชายสมรัก แก้วประดิษฐ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๓

เด็กชายสรวิศ สุวรรณเมฆ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๔

เด็กชายสิทธิพล นวลงาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๕

เด็กชายสิทธิโชค พรมถาวร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๖

เด็กหญิงสิรภัทร ราชแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๗

เด็กหญิงสิรีนาถ ขุนศรีแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๘

เด็กชายสุขสันต์ ยอดประดิษฐ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๕๙

เด็กหญิงสุคนทิพย์ ทองนวล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๐
เด็กหญิงสุชานาฎ แก้วทิพย์มณี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๑

เด็กหญิงสุธาวรรณ แก้วทะโร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๒

เด็กหญิงสุธาสิณี เทพศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๓

เด็กหญิงสุธิษา บัวกิง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๔
เด็กหญิงสุประภาดา หนูแจ่ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา สุขขวัญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๖

เด็กชายสุภเวช ไชยบุญแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๗

เด็กหญิงสุมิตรา แก้วศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๘

เด็กชายสุริยะศักดิ

์

คงสี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๖๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยชะนะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๐
เด็กหญิงอภิศรา ผลกลำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ พ่อนุ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๒

เด็กหญิงอรสินี ชายพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ยอดเทพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๔

เด็กหญิงอริสรา ซ้วนเหีย

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๕

เด็กหญิงอริสา แซ่กิม

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๖

เด็กหญิงอัชฌา มากละเอียด
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๗

เด็กหญิงอันดามัน สุวรรณโรจน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ กงสำโรง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๗๙

เด็กหญิงเกล็ดดาว จินดาประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๐
เด็กหญิงเกศกนก ณะไชย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๑

เด็กหญิงเกศินี จินดาประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๓

เด็กชายเทวิล นวลลออง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๔

เด็กหญิงเพียงทิวา สังฆรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๕

เด็กชายเสกสรร จันทจิตร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๖

เด็กชายเอกรัตน์ มันทะติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๗

เด็กหญิงโศภณิศณ์ หอมไชยแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๘

เด็กหญิงโสภิตนภา ชุมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ชูลำชิง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อุทัยสุริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

กุยสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๒
เด็กหญิงกิจติญาภรณ์

ชืนชม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา รัตนวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๔

เด็กชายจักรินทร์ ปานเขียว
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๕

เด็กชายจิรวุฒิ พิเคราะห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๖

เด็กชายจิรายุ สีทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๗

เด็กชายชนกานต์ ดำแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๘

เด็กหญิงชนิตรา นิชลานนท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๔๙๙

เด็กหญิงชาลินี จุลแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พรหมรักษา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๑
เด็กหญิงณัฐรัตน์ กระจ่างวัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๒
เด็กหญิงณิชา มะลิสิม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๓
เด็กหญิงนฤมล เดชเกิด

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๔
เด็กหญิงปาริฉัตร อ้นชดชาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๕
เด็กชายพลพิชัย มีนุ่น

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๖
เด็กชายพันศักดิ

์

ณ สงขลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี รัตติยาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ช่วยหนู

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๐๙
เด็กหญิงภานิดา แก้วปฐม

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๐
เด็กหญิงรวงข้าว สุวรรณภูมิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๑

เด็กหญิงรัชฎาพร สาณะสุวรรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๒

เด็กหญิงวรรณดี แก้วทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๓

เด็กชายวัชรเรศร ปรีดาพาก
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๔

เด็กหญิงวิมลมณี หน่อแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๕

เด็กชายสนธยา คงแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๖

เด็กชายสายฟา สีแก้วนำใส
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์ศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๘

เด็กหญิงสุชาวดี อัตนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๑๙

เด็กหญิงสุดา สีทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๐
เด็กหญิงสุตาภัทร พรหมมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๑

เด็กหญิงสุทธิรักษ์ ธรรมรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๒

เด็กหญิงสุธิดา คำพุท
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๓

เด็กหญิงสุธินี อินทรสงเคราะห์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๔

เด็กหญิงสุวพิชญ์ ช่วยคง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๕

เด็กหญิงหทัยภัทร แก้วทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๖

เด็กหญิงอรอุมา หวังเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๗

เด็กหญิงอลิสา สิทธิฤกษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เมฆะมานัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๒๙

เด็กหญิงเกตุมณี อินทะสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๐
เด็กหญิงเกวลี ปกนก

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๑

เด็กหญิงเมษาณี จินดานิมิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๒

เด็กหญิงเยาวเรศ ทองบุรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๓

เด็กหญิงโสภิษตา ดำแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสองเมือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๕

เด็กชายกมลศิณ มณีเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๖

เด็กชายกสานต์ รุ่งเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๗

เด็กหญิงกันทิมา ฟุงสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๘

เด็กหญิงกาญจนา บุญฉวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๓๙

เด็กชายจตุพงษ์ พาลีวล
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา อินทร์สุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๑

เด็กชายจิระวัฒน์ นาเหนือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงฉิม
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๓

เด็กหญิงชนิตา หัสบดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๔

เด็กหญิงชลนิภา มรรคคงคา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๓ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่เหลียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๖

เด็กหญิงทิพย์อาภา ศรแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๗

เด็กชายธนพัฒน์ ฤทธิหนู

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๘

เด็กหญิงธัญมน พันธ์เพ็ชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๔๙

เด็กหญิงธันย์ชนก แก้วทัศน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ กีรติมากุล

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๑

เด็กหญิงนภัสสร แสงขำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๒

เด็กหญิงนฤมล อักโขสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๓

เด็กหญิงนวฉัตร แก้วรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๔

เด็กชายนัฐวุฒิ หัสชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๕
เด็กหญิงประกายการ ลี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๖

เด็กชายปรเมฆ ชัยเต็ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๗

เด็กชายปาณัสม์ ก้อนแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๘

เด็กหญิงปยดา อุ่นปลอด
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๕๙
เด็กหญิงปยะกาญจน์ ไชยศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๐
เด็กชายพงค์สกร แก้วกับบัว

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๑

เด็กหญิงพัณณิตา ทองสุวรรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๒

เด็กหญิงพิญาดา พาชีวิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๓

เด็กหญิงภัทริน ลิมเฮ่า

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ชัยเต็ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๕

เด็กชายวรากร แก้วศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๖

เด็กหญิงวิภาพร ทองจินดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๗

เด็กชายวุฒิชัย แก้วทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๘

เด็กชายศิวกร พรหมแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๖๙

เด็กหญิงศิวรินทร์ เหียมหาญ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๐
เด็กหญิงสมิตานัน หนูแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๑

เด็กหญิงสวรส ขุนศรีแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๒

เด็กชายสหรัฐ แซ่โง้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา พรหมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี ไชยอิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๕

เด็กหญิงสุมลฑา ซุ้นสุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๖

เด็กหญิงหงส์ศิริ กาญจนะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ นนทกาญจน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๘

เด็กชายอดิศร สุวรรณรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๗๙

เด็กหญิงอนันตญา มนต์แก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๔ / ๒๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๐
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ชัยชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๑

เด็กหญิงอนุษสรา เปล่งจำรัส
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๒

เด็กชายอภินันท์ รัตนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๓

เด็กหญิงอรวรา เมืองแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๔

เด็กหญิงอัญธิชา แก้วคง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๕

เด็กหญิงอาภัสรา เขียวแสงนิล
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๖

เด็กชายอิศรางกูร เกือสกุล

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๗

เด็กหญิงเกลิลิน ปติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๘

เด็กหญิงเขมนิจ เอียดแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๘๙

เด็กชายเทพิดา คงฉิม
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภักดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๑

เด็กหญิงเพชรลดา สายแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๒ เด็กหญิงโสมแสงจันทร์
จินดานิมิตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๓

นางสาวสุธาวัลย์ จันทเขตร
๒๘/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๔

นางสาวยุวดี รัตน์ขวัญ
๑๐/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๕

นางจิรัชยา พรหมสมปาน
๑๐/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๖

นางจันจิรา มณีรัตน์
๒๑/๒/๒๕๒๐

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๗

นางนงนุช คงยอด
๑๓/๒/๒๕๑๐

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๘

นางสาวดุษณี มันทติ ๑๐/๑/๒๕๐๖ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๕๙๙

นางรุ่งกาญจน์ เสวนา
๒๐/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๐
นางสาววันดี แก้วรุ่ง

๑๐/๑/๒๕๑๙
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๑
เด็กหญิงชวาลา สกุลเด็น

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา วัดปลักชะเมา  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา เพ็ชร์สุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา วัดปลักชะเมา  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ไชยรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๔
เด็กหญิงกนิษฐา ปานแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๕
เด็กชายกฤตยชญ์ ชูช่วย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๖
เด็กชายกัณฑ์อเนก พรมสุ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๗
เด็กหญิงกัลยาณี สโมสร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๘
เด็กชายกิตติกานต์ รัตนสมบูรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๐๙
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มณีนวล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๐
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ศรีประสม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๑

เด็กหญิงชญาดา คงประเสริฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๒

เด็กหญิงชนกชนม์ บัวเนียม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๓

เด็กหญิงชลัสญา แช่มชืน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๔ เด็กชายฌานประเวศน์
สุวรรณรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๕ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๕

เด็กหญิงญาณิศา สาโมลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๖

เด็กหญิงฐิติชญา สัมพัชนี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๗

เด็กหญิงฐิติชญา แสงนวลนิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๘

เด็กหญิงณัฏชา บุษปวนิช
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๑๙

เด็กหญิงณัฐชญดา พลจร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๐
เด็กหญิงณัฐนิชา มารศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๑

เด็กชายณัฐภัทร เพชรรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๒

เด็กหญิงณิชนันท์ ไชยพูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๓

เด็กหญิงณิชา แก้วประกาศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๔

เด็กชายธนวรรธน์ ชูแสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๕

เด็กหญิงธนัชพร อาวะภาค
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๖

เด็กหญิงธนิกา รัตนอุไร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๗
เด็กหญิงธรรศกฤตพร

จันทร์เทศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๘

เด็กชายธิภัชกร จันทภาโส
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๒๙

เด็กชายธเนศ ลิมปยะกูล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๐
เด็กหญิงนพมาศ ชูพงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๑

เด็กหญิงนลินี มิงยอด

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๒

เด็กหญิงนิชนันท์ จิตวิมาศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา อนุกูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๔

เด็กหญิงปภัสชา รัตนพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๕

เด็กหญิงปลายฟา ชัยรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๖

เด็กหญิงวรารัตน์ สุนทรัช
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๗

เด็กหญิงปาลิตา แก้วสนิท
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๘

เด็กหญิงปยาพัชร วุ่นซิว

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๓๙

เด็กหญิงปษฎา สังขวรรโณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๐
เด็กชายพงศกร คล้ายวุ่น

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๑

เด็กหญิงพรพิมล อภิธรรมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๒

เด็กชายพฤกษ์ เอียดจงดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูทิพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๔

เด็กชายพิทวัส กชกรจารุพงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๕

เด็กชายพีรณัฐ พะสริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๖

เด็กหญิงภัสร์วรา วราเยาวนานนท์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๗

เด็กหญิงยุพาพักตร์ แช่มเกษม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๘

เด็กหญิงรณิดา ทิฆัมพรไพโรจน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๔๙

เด็กหญิงลลิล เรณุมาศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๖ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๐
เด็กหญิงวีรยา คล้ายทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๑

เด็กชายวุฒิชัย เกือก่อบุญ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๒

เด็กชายศมน ประเสริฐทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๓

เด็กหญิงศศิประภา บัวทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๔

เด็กหญิงศุภากร รัตนโสภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๕

เด็กหญิงศุภานัน แซ่จาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๖

เด็กหญิงสิริวรา ส่งวิสุทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สกูลหรัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๘

เด็กหญิงสุพิชญา เพ็ชรพิศาล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๕๙

เด็กหญิงสุภัสสร สาระวิโรจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขุ้ยยิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๑

เด็กชายหฤษฎ์ สอดส่อง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๒

เด็กหญิงเกิดสิริ จันทมโณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรรณบริบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๔
เด็กหญิงเฌอกาญจน ยอดแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๕

เด็กหญิงเบญญาภา มุสิกพันธุ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๖

เด็กหญิงกันทิมา แก้วทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๗

เด็กหญิงกุญลดา เพ็ชร์สังข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๘

เด็กชายชลชาติ เชียห้วน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๖๙

เด็กหญิงญาณภัทร อินสุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริรอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๑

เด็กชายณัฐภัทร ราชแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๒

เด็กชายธนากร คชาทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๓

เด็กชายธนาทิพย์ ทองแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๔

เด็กชายนพดล วรรณริน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๕

เด็กหญิงนัดฐการ ทองขวัญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๖

เด็กหญิงพัชชิรา สวัสดิคีรี

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๗

เด็กหญิงวิมลมาส คงสีแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๘

เด็กหญิงสิดาพร เต็มรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๗๙

เด็กชายอนนท์ คงทน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๑

เด็กชายคณิศร สายอ๋อง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

แซ่ตัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช แดงยอด
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๔

เด็กชายฐานันดร เพชรลำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๗ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เมียดกลม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๖

สามเณรธนวินท์ เสนาการ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๗

เด็กชายธีรภาพ มีศรีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๘

เด็กชายปยะภัทร เพ็ชรมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๘๙

เด็กหญิงสาวิตรี วรรณะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๐
เด็กหญิงอาทิมา เพชรกระจ่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๑
นางสาวกมลกาญจน์ -

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๒

เด็กหญิงกรรณิกา ช่วยเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๓

เด็กหญิงกานติมา ขวัญทองยิม

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ช่วยหนู
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๕

เด็กหญิงณิชากร หมวกแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๖

เด็กหญิงธนัชชา เพ็ชรสีสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๗

เด็กชายธวัชชัย ชุมนวน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๘

เด็กหญิงธวัลหทัย บุญศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๖๙๙

เด็กชายนฤชาติ เกือเหลือ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๐
เด็กชายนฤพนธิ

์

ศรีพยัพ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๑
เด็กหญิงพรชิตา คงฉิม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๒
เด็กชายภิญโญ จันทรโชติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๓
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ยะโส

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๔
เด็กชายมินธนาจ ศักดิแสง

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๕ เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ
แฝงสีคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๖
เด็กหญิงวรรณวิไล ช่วยหนู

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๗
เด็กชายวินิต พรหมรัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๘
เด็กชายศุภกิจ อินสุวรรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๐๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวทิม

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๐
เด็กหญิงสุภาวิตา หน่อแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๑

เด็กหญิงอัจฉรา มาลาทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๒

เด็กหญิงอารยา ทองแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๓

เด็กหญิงอารียา หวานวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๔

เด็กหญิงเกศินี ชูชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๕

เด็กชายเชาว์วรรธน์ จีนบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๖

นายกฤตเมธ วุ่นแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๗

นายคงกฤช เพ็ชรสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๘

นางสาวจริญญา ยอดแดง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๑๙

นางสาวจุฑามาศ ยอดนุ้ย
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๘ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๐
นางสาวชัญญานุต อุทัยสุริ

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๑

นางสาวฐิติมา เพ็งทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๒

เด็กหญิงณัฐกมล เพชรรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๓

นายณัฐนันท์ ไฝพรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๔

นายธนวุฒิ สุนทรพงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๕

นายธวัชชัย เกิดสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๖

นายธัญพิสิษฐ์ มณีบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๗

นายนพชัย พรมแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๘

นางสาวปญชิกา ชูรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๒๙

นางสาวพรทิพย์ ชูเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๐
นางสาวพัชยาภา บุญศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๑

นายพิชัยยุทธ คงแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๒

นายพีระพงศ์ ซุ่นสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๓

นางสาวศศิกานต์ ชูช่วย
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บัวทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๕

นายสนทยา ไพโรจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๖

นายสิทธิกัลย์ วันชูเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๗

นางสาวสิริรัตน์ บุญทัญแสงพูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๘

นางสาวอลิศรา อ่อนมิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๓๙

นายอิงครัต คงศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๐
นายเพชรธันวา สุขกระโณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๑

นายเศรษฐากรณ์ ผ่องใส
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๒

เด็กหญิงแพรวกมล พลกล้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๓

นางสาวใหมแก้ว หมวกทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๔

นายการันต์ มณีกรอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๕

นายกิตติพศ บัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๖

นายคณาธิป คูแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๗

นางสาวจิรัชญา แซ่ว่อง

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๘

นายจิรายุ เขียวแมว
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๔๙

นายนนทชัย รอดผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๐
นายนวฤกษ์ สมิงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๑

นางสาวบุษกร สุวรรณรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๒

นางสาวผกามาศ หนูหวาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๓

นางสาวภนัฐดา พูนชนะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๔

นางสาววนิดา ขวัญแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗๙ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๕

นางสาววนิดา อินคล้าย
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๖

นายวราวุฒิ ขวัญใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๗

นายวราเทพ โอฐิบาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๘

นายวัชรพงษ์ แก้วอัมภรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๕๙

นางสาวศรัณยา พูนหนู
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๐
นางสาวศุภนิดา ดำแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๑

นายสิทธิพร หนูปลอด
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๒

นางสาวสุดารัตน์ จำนงใจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๓

นางสาวสุธีกานต์ ฆังคัสโร
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๔

นางสาวสุพรรษา โกมลตรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๕

นายสุภกิจ บุญเศษ
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๖

นางสาวสุภาวดี สังข์ทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๗

นางสาวอภิญญา ครูนิลอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๘

นางสาวอภิสรา สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๖๙

นางสาวอรนลิน บัวทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๐
นายอรรถพร คงแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๑

นายอลงกรณ์ สอนสงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๒
นางสาวอัฉราพรรณ ศรีอุดม

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ด่วนมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๔

นางสาวกนกวรรณ เวชสันดาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๕

นางสาวจันจิรา รัตนกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๖

นางสาวจิณณพัต มะลิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๗

นางสาวจิตสุภา ดำศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๘

นางสาวจุทามาศ วงศ์สิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๗๙

นายฉัตรมงคล ชูเนียม
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๐
นายธนวัฏ รัตนะมะสะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๑

นายธีรยุทธ เดิมพรหม
๑๐/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๒

นางสาวนันทิยา จันโท
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๓

นางสาวนุชรี แสงศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๔

นางสาวปยมาศ จันปาล
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๕

นายพชร เพ็ชรแก้วหีม
๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๖

นางสาวพนิดา ไชยเพชร
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๗

นางสาวพัชรา สุวรรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๘

นางสาวยุวดี จันทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๘๙

นางสาวรัตชฎา จิระรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘๐ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๐
นางสาวว่านตะวัน จุ้ยทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๑

นายศรชัย ไพรบึง
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๒

นางสาวสุธิดา ซุนสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๓

นายอานิรุต รักเอียม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๔

เด็กชายธีรวัฒน์ สุคนธรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๕

เด็กหญิงนิฤดี บุญร่วมแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๖

เด็กหญิงพรทิพา บุญมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๗

นางสายฝน โประเทพ
๒๓/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๘

นางสุหรรษา ประกอบบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๕๙/๙๗๙๙

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรจินดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๐
เด็กหญิงญาณิศา รัตนบุรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๑
เด็กชายธนาพัฒน์ พวงแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๒
เด็กชายอดิษร หลงละเลิง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๓
เด็กหญิงกิติกา บุญรอด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๔
เด็กชายก้าวไกร นามโคตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๕ เด็กหญิงประกายกานต์
ปองสุขเลิศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๖
เด็กชายจรรยวรรธ สังข์คัมภิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

พรหมแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๘
เด็กหญิงชนิสรา พันธ์คีรี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๐๙
เด็กหญิงทิฆัมพร วรรณสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๐
เด็กหญิงธีรนาฎ ธรรมชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๑

เด็กชายนทีกานต์ ขุนธรรมอาสน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๒

เด็กหญิงนวพร เขือนขันธ์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๓

เด็กชายปกรณ์ จันทร์แก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ฐิติสโรช
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๕

เด็กหญิงพจนี แดงนวล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๖

เด็กหญิงภารดี คงอิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๗

เด็กชายภูวดล เตียวสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๘

เด็กชายวัชระ ศรีสะระ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๑๙

เด็กชายศรัณย์ โหยบทรัพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๐
เด็กชายสันติสุขต์ เพชรมุณี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๑

เด็กชายอรรถวิท แซ่ลิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๒

เด็กชายอำนาจ โลม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๓

เด็กหญิงโยษิตา สีกรด
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๔

เด็กหญิงจันทรพร ขาวทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘๑ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๕

เด็กหญิงชญานี บุญนาค
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สังวราภิรมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๘

เด็กหญิงธัญชนก ทองกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๒๙

เด็กชายธีรภัทธ เกตุอุไร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๐
เด็กชายนิรพัฒณ์ สังวราภิรมย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๑

เด็กชายปฐภูม โพธิบัติ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๒

เด็กหญิงปยะวรรณ มีนุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๓

เด็กชายพัศพงศ์ สีสด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๔

เด็กหญิงมนัญญา บุญศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๕

เด็กชายวีรภาพ ทองมา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี หมันหวัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๗

เด็กหญิงลีหลิง

่

จุง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ชุมแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี โลม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๐
เด็กชายอรรถพร เครืออักษร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๑

เด็กชายอัครพนธ์ ว่องคุณากร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๒

เด็กชายเพชรเอก คงแก้วเคลือน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๓

เด็กหญิงขนิษฐา เสียงอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข่อย วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๔

เด็กชายนวพล ทองศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข่อย วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๕

เด็กชายรุจรวี ผาลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข่อย วัดยางทอง  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๖

เด็กหญิงกรรติมา คงทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรราษฎร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๘

เด็กหญิงซอรีย๊ะ ปองส้อ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๔๙

เด็กหญิงญาณิศรณ์ เพ็ชรมี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๐
เด็กหญิงฐิติมา มหาพรหม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๑

เด็กชายธัญเทพ ห้องแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๒

เด็กชายธีรดนย์ ปาละกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๓

เด็กหญิงนภิสรา คงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๔

เด็กหญิงนำฝน พันสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๕

เด็กหญิงพัชรพร เพชรวา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๖

เด็กหญิงรัตน์ตพร ฤทธิมนตรี

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๗

เด็กชายสรสิช คงสกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์
เพชรประกายวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี ลอยรืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘๒ / ๒๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๐
เด็กหญิงเบญจมาศ สุภาพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๑

เด็กหญิงน้อยหน่า ลาบุตรซา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๒

เด็กหญิงพลอย วงศ์พรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๓

เด็กหญิงสราวดี ทุมสุวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงสม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๕

เด็กชายธนากร วิจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๖

เด็กหญิงวิลาสินี อุ่นเนือ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๗

เด็กหญิงอริสรา รักวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๘

เด็กชายไตรทศ ไตรรัตน์เกยูร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๖๙

เด็กชายนินจา ลาบุตซา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๐
เด็กหญิงวรันยา ศิริรังษี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๑

เด็กหญิงดวงฤทัย พรมอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๒

เด็กชายทศพล กระจัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๓

เด็กชายปภาวิน เจริญวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๔

เด็กหญิงสิริวรรณ วรรณทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๕

เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรรณวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๖

เด็กหญิงภคนันท์ ตรีไวย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๗

เด็กชายธนวุฒิ เพ็ชรเขียว
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๘

เด็กหญิงรุ่งนภา หนูยก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๗๙

เด็กชายสิทธิชัย เปาะเชือจีน

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยอดไชย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๘๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ ทองแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๘๒

เด็กชายชาคริต แก้วขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๘๓

เด็กหญิงนลินิล ทะนามศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชุมนิรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๘๕

เด็กหญิงวชิราพร ธะราศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๕๙/๙๘๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี พะสริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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