
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๒๔,๙๗๕ คน ขาดสอบ ๔,๒๖๑ คน คงสอบ ๒๐,๗๑๔ คน สอบได้ ๘,๙๖๐ คน สอบตก ๑๑,๗๕๔ คน (๔๓.๒๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายอภิวัฒน์ อะฆะนัง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายชนะชล กิมเส้ง

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุภาพ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงพิมพ์นารา ทีปรักษพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงรัชนีกร จิระแพทย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงปทมภรณ์ กายพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงปวริศา บุญฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงสาริตา กะถันโณ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงปริยนันท์ คงสุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงกฤติญา บุญทัศโร

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายธนเดช ชนะพันธุ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายคณิศร ศรีประเสริฐ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงอัญชิษฐา ขำวิไล

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงศรีจกานต์ รองเดช

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา โชติรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงพรรษกร หัดประสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายธนวัตฒน์ พรมสวรรค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงจิโชยา ประโพวาส

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายประกาศิต ภูมิงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงโสพิศภิตา เพ็รชปาน

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายปรัชญา กาเลียง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงอาทิตยา วิไลลักษณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงธนกรณ์ ดิสโร

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ หวังจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายชุติพนธ์ ศรีณะกิจจา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงเนตรทิบย์ ม้าแกว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงสุนิศา มาละวรรณโณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายวิษณุ หมัดพวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายวัลลภ กิจงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายกันตพิชญ์ สุวรรณขำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงอภิชญา เกาะสมัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงปยรัตน์ พุ่มทิม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงอภิชญา มณีเอียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงปฤณภัทร์ ขุนจัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทองวิไล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุชะญา ปอโต๊ะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายนฤสรณ์ พันธุ์จู

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงจีรภัทร ชาตะวิทยากูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายปุณยวีร์ ฉะฉิน

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีชาย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงนิติยา ลภัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายปวรุตม์ จิระแพทย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงนงนภัส ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายอภิรักษ์ บุญรอด

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายสิทธิชัย คงสุทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายอัษฎาวุธ วิรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายภวัต ชูแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แปะแนะ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสงสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายพีรภัทร แสนทวี

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายธีรภัทร ชัยกลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัวหัน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงธีริศรา เชียวเลียน

่ ่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอาริยา สุดทุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเอนก

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงจิติมา ภูศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงนัฐมน เพชรรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงปาริสา สู่สม

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงภัทรลดา กลสามัญ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงพรทิพา จันทรัศมี

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงชิยานันท์ ศรีรอด

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คงอินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายนนธพัธร์ หัสเอียด

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายธนโชติ ช่อดอก

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายภูริธาดา จีระพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ แซ่ฮ้อ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายกันตภณ สุวรรณโณ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายธนาทร สุภเพียร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายปฏิพล เพ็ชรขาว

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายอนวรรษ สุวรรณมณี

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวเมือง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงกชกร สุขมาก

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงเหมือนฝน ขุนอินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงปวีณา นนทรา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงเขมจิรา โทมณี

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงกชกร ใจทอง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงศิริภัสร์ จิระกาล

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงนันธิยา มุงคุณ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงคณิตา มิตรณรงค์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงสโรชา กลับวงศา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงพรนัชชา ขุนทองปาน

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายวีรชิต จันทร์เสน

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายจักรภัทร ขวัญล้อม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายมุดตาฟา สุระคำแหง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายสุริยา เทพทวี

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายอนวัช ทองมามุณี

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายณัฐนนท์ ผลเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายต่อตระกูล ปาลรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายภัทรดนัย บุญพิภพ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายเสกสรร แผ้วกสินธุ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายธราเทพ เหลือกนุ้ย

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายธีรพัฒน์ แสงสว่าง

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไกรนรา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงอฑิตยา พันธุสะ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  
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สข ๕๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงภูมิใจ จินดาเพ็ชร์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงนิชาภา สุวรรณสถิตย์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงชนุวรรณ อัตเสน

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงเรือนแก้ว นพแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา พรเพ็ชร

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงลีนา ยูรอนิ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายพลภัทร์ หมัดสุเด็น

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายพชร เหาตะวานิช

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายสุภชาติ เขียวสลับ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายกษิเดช สุวรรณโณ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายทรงกรด จายค่าย

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงอัญชิสา ธนบัตร

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงนภสร สกุลผอม

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงณธิดา ร่างสีคง

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงวรัญญา ไข่ด้วง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงฉัตรยา มีสุข

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมชาติ

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ประพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงพรรณปพร จำปาฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๕ เด็กหญิงวิมรินทร์จันทร์
สุวรรณละออง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงอารีญา เพชรสัจจะ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายกรณ์ อินเลียม

่

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายจรัสพงศ์ จิตมานะ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายวสุพล พินยุวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายวัชรพล ฆังคสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายธำรงวิทย์ จีนปาน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธนกฤต แก้วกรงจักร์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายธนากร ผิวผา

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายธันวา สุขกระโณ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฏฐกันย์ หวังนิธิธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงวรรณวนัช อินสงคราม

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายทวีเกียรติ

์

เจริญฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายปฏิภาณ จอมจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายสุภัทร จันทะโชติ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  
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สข ๕๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายณฐพร ทองเพ็ง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงอรณิชา โรจน์รังสี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงศศิภา กิมเส้ง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงณีรนุช วัฒนาวงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงตรีทิพย์ ถิรวุธ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พิมพาชะโร

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายอดุลวิทย์ แปะเง้าสุข

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ เจริญสุข

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายณัฐนันท์ อำพลนา

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงลัดดาพร เพชรบูรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายณภสร แก้วทอง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงศิภาภรณ์ หมวดมะ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงสิราลักษณ์ ทามะรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอนัญชฎา สายสมุทร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงตรีรัตน์ เต็มปาน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพิมพิกา ชอบธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงชิดชนก กวินตระกูล

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงนลินี สุกเกลียง

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงชนันชิดา ช่างสาน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายพิริวิต สองเมือง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธนากร บูลย์พิชัย

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์สุข

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงกนกพร คนเทียง

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายขวัญชัย ภูมิงาม

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงศศิธร ศรีกะพงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงปรางรัตน์ คงสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงมีนา ยังมีมาก

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงกชกร แก้วเอียด

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายศุภณัฐ แก้วนพรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายธีรภัทร ปานแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายวีรภัทร เอ้งเถียว

้

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายชวพล พันสนิท

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายสรสิทธิ แก้วมณี

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายณัฐชนนท์ สายชนะพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายศตวรรษ ศาลาคง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายศุภวัฒน์ โต๊ะเปะ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายนววิช สุคนธ์ธรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายกฤษฎา อินทรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายเอกยุทธ เหมือนเพชร

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายจิราเดช เต็มปล้อง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงณัฐวรา จันทรักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงรศนา ลาภวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อภัยรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงปาณิศา คงประดิษฐ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงนภวรรณ ปานแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงนุชวรา บุญส่ง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองฤกษ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอิศรา คงเพชร

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงหทัยภัทร อินทรพัฒน์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงมัลลิกา คูนิอาจ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงศรุตา เปยมศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายภูมิรพี โภชะ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายฐิติพงศ์ ครองมณีรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายวฤทธิ อภัยรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงศิรดา แสงศรี

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายคุณากร สุวรรณโณ

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ รัตนพาหุ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกัณฐิดา ไชยเสนะ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงพัชราพร สุระกำแหง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายภาคีนัยต์ เส็นเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายอภิวิชญ์ ดำดี

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายณัฐชนน แก้วกาธร

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายชลากร จันทร์เพชร

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายพันธวีร์ ชัยสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายจักรธร พรหมแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงทิพรดา พุทธสุภะ

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายจิรภัทร จันทสโร

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายพชพล พรานเกิด

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวิรัตน์ หนูคง

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายชนสรณ์ สุวรรณชนะ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายสันติ นิลพัน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงปวริศา นนทะพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศรีมุกข์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายพระนาย คันธชาติ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงยมลภัทร รอดรมย์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ เขมังคะโล

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายยศภัทร พุ่มไชย

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงเหมือนฝน สุวรรณรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ คัณทะโณ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงอภิญญา ช่อผูก

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงเกตนิกา พุทธวี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายภูมิศักดิ

์

พลเศษ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงผกามาศ จันทร์สว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ไหมเหลือง

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายปณณชัย อินทยานนท์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงเพชรลดา ปานเจียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงจิดาภา เกตุถึก

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายจิรเดช ชนะพล

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงฐิติกานต์ คงชู

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงนภวรรณ โหดนวน

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายธีระภูมิ มูสิกะ

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายณัฐกรณ์ สุขขวัญ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธนชัย เพ็ชร์รัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงอาภัสรา ชาตรีดำ

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายก้องเกียรติ ศรีเฉลิม

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายอัคริน จันทร์เปย

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ไม้ชุน

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงจิดาภา จู่เซ่งเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงญาณิดา นวนละออง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายเตชินท์ ขยันดี

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสิริทักษิณา วรรณรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มุตตาพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายอัตถชัย อิสสริยะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงอาภัสรา แก้วมุณี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายพิทยุตม์ สืบไทย

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายปรัตถกร ดาวเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงปาณระพี นวลปาน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงนันธ์ชนัน อุนทรีจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงนวภรณ์ จุลวรรณโณ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายปญญวัฒน์ คงพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพริริดา คงเขียว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายสวราชย์ ชาปาน

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสงเมือง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายกรธัช ขันติสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงพัณณิตา แก้วมณี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญแก้วคง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงปวริศา แสงจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณเพ็ชร์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายธีรภัทร เจริญชัย

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายชานนท์ จันทรพล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายวันชัย เขียวเจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายนิติ สุดเสนอใจ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงวาริศา สุภาพบุรุษ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวรณัน สาวืโรจน์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายวัฒนา จันทลักขณา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงกานติมา สาละสี

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงธนภร แกสมาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงขวัญชนก อินทรเพ็ชร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายธนภัทร มณีวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายคุณากร ขุนราษฎร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายรัชสรณ์ แก้วเขียว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงเบญญาภา บุญอินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงจินตนา ลิมชยุตพงศ์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงศลิลทิพย์ มุขน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายฐาปณวิชญ์ แก้วนาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายพีรพล ธีระกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายเอกพนธ์ บัวฝาย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงสรัญญา สุวรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียงจิตร์

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายกฤตภาส ณ สุวรรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายพงศธร บัวนุ่ม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงญาณิศา อรรคพงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายคุณานนต์ เต็มพร้อม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงจิราพัชร จิตณรง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงญาณิศา ทิมมะพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฐวดี ถนอมวิลัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายพิฆเนศ มณีโชติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายกรวิชญ์ สมานทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงปลิตา มากกำเนิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายวงศกร คังฆะมโณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธนภัทร พวงจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายผดุงเดช โสพิกุลพงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายชวภณ พิบูลย์วัฒนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายทินศักดิ

์

ชิกใหม่
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงปยธิดา สมพงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายกันตพงศ์ แสงจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายสุธีรนนท์ จูด้วง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายกมลภพ อนันต์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงพริริษา แสนอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายธนา แก่นแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายไวกูณฐ์ ประทุมรังษี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงธิษณิน ศรีโชติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงนิราภัทร วันจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๔ เด็กหญิงกนกกาญจน์ เรืองชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงโสภิดา ปานคณิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายอัฎพาวะเดช วิสูตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสุชาดา รักษ์พิบูลย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงหรรษา ศรีรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายภูรินท์ ชีปู

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายอนุชา ล่าเต๊ะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายวัชรพงศ์ คงเล่ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายสุธาดา นาคพันธุ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ พูลยิม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายอดินันท์ พรหมหาไชย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายชัยนุวัฒน์ หงษ์ทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายวรวิทย์ โภคา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงวาศิณี สังข์หิรัญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงวิชชุดา ราโชกาญจน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเกศกนก รัตนะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายทิชานนท์ หมะอุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา เยาวชิรพงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงมรรษกร จันทโกศล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายนราธิป ไชยมิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงนราวดี บัวศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงสิรินธร สุวรรณธวัช

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงคริสต์มาส หนูคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายธนภัทร อ้นเมฆ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงเกษรา คงจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ ธรรมโชติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา สายชนะพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายนราวิชญ์ สังหอ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกัลยกร เฉลิมวงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายปญญา ภูมิงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายกฤติน กิงเกาะยาว

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายภูมรินทร์ รัตนสุชล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงไปรยา ขวัญทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายเกริกชัย เรืองศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงภัทรวดี บุญเลิศ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายจิรวัฒน์ คงอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงอภัสรา ดำคง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายศิรวิทย์ นิลศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงเกือทิพย์

้

จีนปาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงธัญจิรา ศรีโชติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายยศพล แก้วสีดำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธนกฤต ศรีไชย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายภูษิต สุวรรณปราการ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ฤทธิฉิม

์ ้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงถิรณิชา เย็นบางสพาน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายกิตติคุณ สังพรม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทองไชยศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงธารทิพย์ เจริญชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรหมรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอุ่นจิต แก้วชนะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายกฤติน พละพล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายนที สังข์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายเทพทัต เจริญเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมเสน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายจุลจักร ขุนรอด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายภูริพัทธ์ ปราณีต

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงนัทริกา หมานเส้ง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพิชญาดา เพชรมุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สุขกระ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงศิริกร ง้าวงาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายอนวัช ไชยชนะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ จุฬาศิริวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายอลิศมันต์ ปลอดทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายจักทิพ รักษาราษฎร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายวรวิทย์ วงค์ทองแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงพรรลดา ทองรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายศิวะ เอียมสำอาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงณภัสสรา แสงแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายรัฐนันท์ แรกขึน

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงสุประวีณ์ อินต๊ะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายยุทธนา สันตะโร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุมเกศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงสุพิศญา ประสีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายศิริกรณ์ เพชรสุวรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายภรศิษฐ์ ชูเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายธีรเดช เมืองศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายกฤษดา กัญญากร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายนวพล มะย่น

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุคณา ขุนฤทธิสง

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายภูวดล อุทัยแจ่ม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐพร อุทัยกิจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงศลิษา บูชาวัง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายอนันตชัย ทิพกองลาด

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงธัญชนก สมพงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เอ้งเถียว

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๐
นางสาวกฤษณา โภคา

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๑
นางสาวปยมาศ เพชรรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๒
นางสาววรรณิดา ศิลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๓
นางสาวกนวรรณ บุญราช

๑๘/๒/๒๕๒๓
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๔
นางสาวจิดาภา เอียดเหลือ

๒๐/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๕
นางสาวจุฑามาศ คงฉ้ง

๒๘/๓/๒๕๓๖
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๖
นางสาวมุกขรินทร์ ทองเทพ

๒๔/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๗
นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณโชติ

๑๑/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๘
นายสมโภชน์ พ่วงเพชร

๑/๐๘/๒๕๓๖
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายการุณ บุญโท

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายจักรภัทร แกล้วทนง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงกิจจา นำแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงปาริชาติ เครือแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ผ่องสะอาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงลักษมี รุ่งเรือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงสุนิสา วิภูพงศ์ไพศาล

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายพาโชค รักหมัด

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายอนวัช ทับวิโรจน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายอภิวิชญ์ อ่อนบัวขาว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงรุชด้า พ่วงพี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงลีซา ส่าหัส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงวธิรญาณ์ ไชยอิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุธิตา ทวีเส้ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายเคน แจ็คสัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายฐปนัท ศรีสุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองด้วง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงธัญพิชชา วัฒนานิล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงปนชนก ชูสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงพณิดา แก้วประดิษฐ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงพรลภัส บำรุงกรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญพิพัฒน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๒ เด็กหญิงวรรณพรรณกร
มณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสรวีย์ โสแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายชลันธร โอทาริก

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายธนพล เขตรำพรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายประนพ เล็กสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ การสรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงณิชารีย์ สังลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี สังข์แก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงภัททิยา พรมทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงภัทรกันย์ อินทิมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงมนัสพร คงศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงรัชนาถ ช่างสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงวรางคณา สิงห์พรหม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงวลัยพรรณ หนูมาก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายณัฐภัทร ชุมเกต

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายนภัทร จันทรมาศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายอาลีฟ หมัดและ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงชลธิชา สายแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ละอองสม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงธนิกานต์ คงเทพ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงนภสร มะราฮิง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รัตนทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงอารุโณทัย สุขใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายชัยวุฒิ อุสมาน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายธนชิต ทองเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายนันทพงศ์ มิงเมือง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายอาทิตย์ มณีโชติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงขวัญชนก เข็มทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงชญานันท์ ราชแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงแพรวรุ่ง นานช้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงภันทิลา เกือหนุน

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงวรรณิดา ปนแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงศศิวรรณ สุวรรณโณ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายกิตติภพ หวัดธรรมพัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายจักรินทร์ เพชรออด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ ขวัญดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายสิปปกร ม้าแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชูแสง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทะบุรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงจิราพัชร พิบูลย์ผล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงณัฐสุดา พงษ์กาญจน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงทักษพร ระดาบุตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ บริบูรณ์มังสา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงภัทรวดี บุญชู

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงวริษา รักนิม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงอภิชญา โตะหมีน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงอรวรินท์ จารุธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงอารยา แย้มบุรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองทังสาม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายชัยณรงค์ เพชรบางโกระ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิรจิตรุ่งเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายพรราวรรษ สุขกระ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายพิศิษฐ์ มณฑารักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงกนกพร ทองเต็ม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงณชาดา ทวีเส้ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงอธิชา วระพิน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงอภิชญา แสงสุวรรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงอารียา มีรอด

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายกิตติพจน์ หนูประสงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงณัฐณิชา สายสะเกษ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงมัสนา วงศ์มุสา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงเมยาวี หนุดทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายณรงค์ ชูจิต

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายปภังกร กลินทอง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายรัฐพัฒน์ หมืนศรี

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงกวินทรา จิตรมัน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงจารุมน แก้วทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงช่อทิพย์ มณีรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงฐาสิลดา ช่วยภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงณัฐชา บุญช่วย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธัญสินี ขจัดภัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงนลินี นวลศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงปณัดดา รุ่งโรจน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงพรไพลิณ ประสมชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ธงไชย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงพิณทิพย์ ฤทธิฉิม

์ ้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงภัทรวดี สันตะโร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงวรรณลดา จันกุบ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ รอดผล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงสุนิตา ขันธ์แก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอารียา ค้าสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ สีญะพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายก้องภพ อิสโร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายญาณภัทร จัทรรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายเตชินท์ สุขธร

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายปารมี เหล็กสาคร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายปุรเชษฐ์ แก้วสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายภสุ เพ็ชรพิมล

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายศรัณย์ คงทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงกังสดาล แก้วมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงกาญจนา หวันไหว

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๓ เด็กหญิงกาญจนาพัฒน์
ประดับแสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงกุลปรียา ใจเย็น

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงชนิสรา ยีรงค์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บิลเหล็ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หนูเซ่ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงธัญชนก มากหวาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงปณณพร ทองแกมแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงพินาพร ตนยะและ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงรดิศา สำอางศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงสสิตา สุขไพโรจน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงอัญชนา แก้วมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงอาทิตยา รัตนพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงอาภาภัทร เรืองศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายกันตภัทร์ ชูทิพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายฐปนวรรธน์ หนูทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายธัญวัช คงแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงกรณิศ ยิมยิง

้ ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงจณิตา แสงจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอาลิตา หวังนุรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายธีระพัฒน์ ขวัญจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงญาดา เตะแต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา ปลอดทองสม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงพรชนก หนูเหมือน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๗ เด็กหญิงพลอยพรรณ พิรุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ทองไฝ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงวิลาศินี ขุนริทธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงอังศวีร์ ไชยณรงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายอนาวิล พรหมวิจิตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงกัญจน์ธัญ จริยานุรักษ์กุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงกุลฐิตา คูนิอาจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีช่วย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงญาดา สุวรรโณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงเทพินทร์ วาณิชย์ทรัพย์ทวี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุธาสินี ปนทรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ นิลพานิช

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงทัตพิชา เพชรแก้วทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงปญญพัฒน์ อินช่วย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายธนทัต ดำชะเอียง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงศศิมา เพชรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายอิทธิกร แก้วทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกันติชา แก้วเพชร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงเจนจิรา แก้วสุขใส

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงปนัสยา จันทรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายฟาใส พลายด้วง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงภัทรณิชา ดำทองสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงอลิสา รักมาก

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอุมาวดี วันหมัด

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงญาณิกา คงแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงฐิตาภา บัวปาน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอัยลดา ชิตชลธาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายปรมัตถ์ แสงสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายสรวิชญ์ เพ็ชรวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงญาณิศา ศรีศักดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงสิริภาพร นวาระพรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงอนัญญา บุญมาก

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายทรงวุฒิ เรืองฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุตินธร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงณัฐชุดา ยอดมณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงอัญชิสา ชูเกลียง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายหัสดี เสาวคนธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงลลิตา แก้วหวาน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงชัญญา โชตินะกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงญานิกา หมืนจร

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงพัชรี มณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ชุมทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายวรวุฒิ รักษพรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงณิชกานต์ นวลเอียด

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายธนวุฒิ ตนยะเเหละ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายอดิศร กันธาทรายมูล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงณัฏฐา ปลืมใจ

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสมัญญา ลาภสนิท

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุภัสสรณ์ ปานลุง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายศรันย์ อาฒยะพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ นิยมแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายศุภณัฐ ออมสิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงณัฐหทัย โชติวนาวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายสาธิต ฉิมศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงธนิตา สิงห์หนู

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงชาลิสา เมฆย้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงสุธิดา ท้วมดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๕ เด็กหญิงปณิญชญาณ์ สุวรรณรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงพลอยชมพู ยุวเชียร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงรัญชิดา สุขเขียว

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงสิริกร โกศล

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงกรวี ชมจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายชนาธิป เขียวชะอุ่ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายณัชพล แซ่ตัน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นันตะริ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายพณพล วงศ์สุริยะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายยศธร หอมจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ภาโอภาส
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงกังษฎา ด้วงปาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงชลกร สรแสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงธนพร บุหลัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปทมพร ศรีวับ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร มูสิกะชนะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงอภิชยา บริกล

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วเพ็ชร

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงกมลพรรณ คำหล้า

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกัณตมณี เสนเกือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงคณภรณ์ วิจิตรจินดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงศยามล ทองจืด

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงรวิพร สายทองแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา ไชยานุวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงวรธิดา พวงศร

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงศจีรัตน์ สุขสังข์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายอัมรินทร์ เพ็ชรรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายวัชรกานต์ พูลแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงกมลชนก รัตนพฤกษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงถิรดา มิตรดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงบุญญภัค คงปลอด

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงณิชาพัชร์ โขมพัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายธนาชัย มาไสวโชติ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายปองพล สุวรรณะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายพุทธพร มณีสอาด

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงกรทิพย์ ปานบัว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหล๊าะเห็ม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงณัฐฑิชา พรมทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงนฤดี เดชโอม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงไอรดา หมัดสี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงกฤษณา ไชยเต็ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงนภัสสร ประเสริฐจินดา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๘
นายกิติพงษ์ ประสานสงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๒๙
นางสาวรุ่งรัตน์ พานิช

๐๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๐
นายพชร ส่งรัก

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๑
นายเอกรักษ์ สนเจริญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๒
นางสาวชลิดา ทองบุญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๓
นางสาวธนบรรณ มากเชือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายธีวินท์

สมัครเขตต์การณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายภัทรวุธ คงเอียง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๖
นางสาวณีรนุช รามมาก

๒๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๗
นางสาวพิมวลัย ถินเรืองสิน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๘
นางสาวฐิตาภรณ์ โลหะประเสริฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๓๙
นางสาวณัฏฐณิชา จันทระ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๐
นางสาวณัฐนรี หนูน้อย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๑
นางสาวอพัชชา บุญชู

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๒
นายฮาลีฟราน อ่าหลี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๓
นางสาวหยดฝน วรเดช

๐๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๔
นางสาวนุชนาถ พรหมพัฒน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๕
นางสาวพัชรี มณีสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๖
นางสาวรัตนวรรณ สุขศิริพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๗
นางสาวนุชนาฏ วิริยะภูรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๘
นางสาวจินดารัตน์ พวงแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๔๙
นางสาวรติมา รัตนมณี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายพงศ์ทิพย์ ทิพย์มณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๑
นางสาวรัชนิกร คล้ายอุดม

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๒
นางสาวรัตนาภรณ์ สอนคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๓
นางสาวบัณฑิตา เจริญศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๔
นางสาวเพชรลดา บูรณ์เจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๕
นายฐิรพล ชาภิมล

๑๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๖
นายธงไท ปานการ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๗
นางสาวลลิตา หินทอง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๘
นางสาวสสิณัฏฐ์ พันธู์อุบล

๐๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๕๙
นางสาวอาฬสา เพชรฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๐
นางสาวอรกัญญา บุญศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๑
นายวิศรุต ห้องโสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๒
นางสาววิภาวี แก้วทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๓
นางสาวอัญชิสา ศรีสุวรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๔
นางสาวจุฑาทิพย์ แก้ววิฬา

๑๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๕
นางสาวกานติมา สุวรรณะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๖
นางสาวกาญจนา บุญพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๗
นางสาวปยะธิดา ต่างจิตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๘
นางสาวณัฐชยา คงสอาด

๑๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๖๙
นางสาวปทมวรรณ จิตต์โสภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๐
นางสาวปยาภรณ์ ศรีไชย

๑๙/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๑
นางสาวบัณณิตา หนูเพ็ง

๐๓/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๒
นายพศิน ชูมาลี

๒๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาวซารีน่า โสะหาบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๔
นายศักรินทร ใสแวว

๑๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๕
นายสารินทร์ ขุนจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๖
นางสาววิภารัตน์ ทิพย์กองลาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๗
นางสาวสุรัตนา พรหมวิจิต

๒๕/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๘
นางสาวพิชญา ไชยอ่อนแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๗๙
นางสาวเจนจิรา ตรีแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๐
นางสาวเมธาวี แซตัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๑
นางสาวออมทอง แก้วเกตุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๒
นางสาวอภิชญา ใสบริสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๓
นางสาวจุฑาภรณ์ สุขแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๔
นายธนวัฒน์ ขาวพรทิพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๕
นายภานุวัตร บุญรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๖
นายมนัส ชืนเจริญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๗
นางสาวเจนจิรา หลำหลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๘
นางสาวรัชนีกร รอดเสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๘๙
นางสาวศันสนีย์ มุกเนียม

๑๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๐
นางสาวชนิกานต์ แสงระวี

๑๘/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๑
นางสาวสุทธิดา รัตนรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๒
นางสาวภรภัทร ชูช่วย

๒๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๓
นางสาวญาสุมินทร์ ศรีเกลือน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๔
นางสาวจนัญยา แก้วศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๕
นางสาวสุภิญญา ศรีทองใส

๒๕/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายสรวิชญ์ สารานพคุณ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายศุภชัย นะแส

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายรัชภูมิ ขวัญปยะรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนวนันท์ ทองสีคลี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ไกรดิษฐ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงสุพิชชา หิรัญวิริยะ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงฉันทิสา ยะถาวร

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ สายสิงห์ทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ขุนจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงภัทราพร ศรีสุวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงมัณยาภา มณเฑียรทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงสาณิศา ดิษโส

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงเพชรบุศรา สุขจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจันทกานต์ เจริญวิริยะภาพ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายฐปนวัฒน์ โรจนรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสรวิศ จิตณรงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายนราวิญช์ เลียมทอง

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงรัญชิดา เพ็ชรแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงวรัมพร สัตถาวร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกัลยาณี ปลอดทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงกิตติญาดา ถำเสือ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นัยนารัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงจิดาภา บุญแก้วคง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงพิชชาพร พรหมมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงบุณฑริกา จิตตะเสโณ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนภัทร บุญศิริ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงเปมนีย์ รุกขสุคนธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงกุลธิดา มาเฉลิม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๔ เด็กหญิงพลอยพรรณราย

พละไชย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายสุวรรสิงหา ณ สุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายปุณณวิช ชูวัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพัชรพล แก้วมณี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงณทยา บุญจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงญาณิศา พรหมสมบัติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงชุติมา ทองชนะ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ กิติยามาศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกุลฉัตร์ แท่นสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงชนิกานต์ เกตุวิสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงณัฐชานน สุขนุกูล

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงเจนจิรา ศักดิสงค์

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายสรวิชญ์ อินทร์พรหม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินทร์พรหม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงพรชนก บุญรัตน์เพ็ชร

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงกันติศา สอนดอนไพร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงอาร์มานี

่

เหล็มเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงพิมพ์พีรดา มะลี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงอักษราภัค พงศ์อินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงศุภิสรา ทวีวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงณิชชาภัทร ขุนรองโนต

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงภัณทิรา ด้ามทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงภัทรวดี เรืองหนู

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ แดงนวล

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชูช่วย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอภิษฎา สงแสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายกฤษฎา เพชรศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายนิติศักดิ

์

กาบูลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายประกาศิต สุขวรรณโณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายมนัสวิน เกิดกล่อม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ศิริยอด

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายวรรณธนพร สุวรรณมณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายศิรภัทร ศิริคติธรรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายอิทธิกร บุญศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงเกลียวฟาง ใจโต

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกันติชา มหาโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงเขมจิรา แสงยิม

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงจันทิมันตุ์ นิลพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงเตชินี เดชะวรรโต

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงธนพร อินทร์สุวรรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ โกวิทหัตถกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงธัญวรัตม์ จันทสุวรรณโณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงเนตรทิพย์ แก้วเพิมพูน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงปวริศา สิมาจารย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงมาติกา ดำริหมัด

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๐ เด็กหญิงศศิญาลักษณ์
บุญเพ็ชร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงอนัญญา เรือนแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงอทิตยา ฉัวสกุล

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายกนกพล แก้วใสสี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายกวิน จันทรปาโต

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายฌาณากุล ศรีเพ็ชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายบุสริน บาเหะ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงธนัชพร ศรีไชย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงนวพร บุญศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงปภาดา ขาวแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปาลิตา หมิกใจดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงภัทราพร นิดหน่อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงโยษิตา มุสิกรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงวริษฐา จันทรศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงอริสา หวัดธรรมพัฒน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายวิชชา ไชยภักดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายภัทรกร ศรีสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงภัทรวดี นิมแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงอิงนภา คชกาญจน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงโสภณัฐ ราชพงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายมนุเชษฐ์ จันทร์เอียด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงเขมจิรา อ่อนหนู

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงณณิชา วสุลีวรรณ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงผาณิตนิภา ชูสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายปรเมศวร์ บุญเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงณัฐนิชา รักพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงธนพรพรรณ สังข์ทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงมนสิชา เลิศตระกูล

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์สม

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายชยาพล ฟองประพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายทัสวี จองนุ้ย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงนวพร จิตศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงภัทรทิชา ชอบแต่ง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงอศัลยา สาสนัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงทิพปภา รัตนะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงชนมน วงศ์พรเพ็ญภาพ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงนัชชนันท์ ชัยศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายธนาพัจน์ ลาดิฟซอเดท์

๊

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายวรภูมิ วรนารถ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงสวรส คำแหง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายยศกร ไพโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ ชินาวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายหนึงตะวัน

่

จันทร์แดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายพสิษฐ์ ไทยพิทักษ์วงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงธฤษวรรณ หงษ์ทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงปวรวรรณ ไชยวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงภคจุฑา เอือเฟอ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงกชพร นันทาทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงปณณพร จรเอียด

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายสิมิลัน ณ นคร

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายพชรพล หนูปลอด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายศุภวุฒิ ชืนใจ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ สังราชกิจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงโยษิตา พิบูลย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงบัณฑิตา นัทธพงศ์กุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายทิพธนัช แสงสว่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงศุภิสรา ปานเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงศรุตยา สุวรรณรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงนูรนาเดีย กูเดร์ดาเก็ง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายกฤติน ทัศนศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายปวริศ แท่นสุวรรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงศิรภัสสร วณิชยาพณิชย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โหรารัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงวิไลรัตน์ เลียมทอง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงปรียานุช สุฉันโณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงพรภัทร์สรณ์ หนูพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายกฤตนัย สุวรรณรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์คล้าย

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงธนัญญา ธรรมสะโร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงจิดาภา แก้วมูณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายพิมลวิชยะ เลาะดีเยาะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายศิรชัช ธรรมชาติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงพอเพียง ฆังคะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายคุณานนต์ เขตตานุรักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายภานุวัฒ โสศรีสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายชาริฟ เหลาะเหม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายณณณ เจริญมาศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงรัชนีฟา สันเพ็ชร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงภานุมาศ มีสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงธิษณามดี สุวรรณโมสิ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงนุชนารถ สนตอน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพิชญาภา บูรพัฒ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายสายนำ ดวงจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายธนาธิป นิลทลักษณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ช้ายขวัญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายศรัณย์กร ณะไชยลักษณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงพิชญา เชวงกิจวรกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ โลวตระกูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายปติภักดิ

์

จันทร์ฉาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธนายุทธ จอมสุริยะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงเอมมานี เชยงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงภทรพร เส้งอิม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงธัญสินี บริรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายกวินท์ ขุนราช

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วรกิจวัฒนกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วสองสี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงทิชาฎา ทิชินพงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงชนัญทิตา เจียวุ่น

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายปราชญ์ สุวลักษณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายณทชัย นันทาทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๑
นายสันติภาพ เพชรสงคราม

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงภัสรา นวลขาว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปยนุช บุญทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธนพล ขาวเต็มดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายบรรณพล บัวขาว

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายภูมิรพี มากละม้าย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายศุภกร สุคนธะตามร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงกีรนันท์ พรหมศิลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงญาณิศา สังข์น้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัฏฐมน จิตมณี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงนันท์นภัส คงจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงบุญสิตา คงบุญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงวรัมพร

พุทธิกฤตยากานต์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงสมิตานัน นวลเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงเสาวภา หนูเกิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายธนกฤต ทองไสย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายพงศ์พัชร สุวรรณชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายศรัณย์พัทธ์ สุวรรณโณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงจิรัชยา ไชยสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงธันยนันท์ มากชูชิต

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงวรมน ตันตาปกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงสุภางค์ศิริ อินทร์รัมย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงอักษราภัค อ่อนแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายณัฐดนัย บุญมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายพัฒนากร สุขกระโณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายศุภวิชญ์ นิคมรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงเกือวรดา

้

เกษมณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงณริญชญา จิตสุุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงธมนวรรณ์ แซ่หลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มะโนเรส

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายกันตภูมิ อนุกูล

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายไชยยันต์ คงแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายพิชานนท์ แก้วนพรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ทองแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายอาณัฐ สิริทรัพย์นพคุณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายธนบดินทร์ เหมือดมาลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร์ วินทะไชย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงชนต์ชนก เกตตะพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สงแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงรักษ์ชนก แซ่แจ้น

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงวศินี คงร่ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงไอศิยา มุสิกพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายชนวีร์ สายกีเส้ง

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายบดิณเดชา วรเดช

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายสรยุทธ์ สืบนุช

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงชนัญญา ดังแก้วสี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอัสรีนา หมัดอาหลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายชิดไชย ไชยสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายปธานิน หน่อสกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงชลพินท์ วีระแกล้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุวิภา จันทร์ประดิษฐ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายธันยบูรณ์ หยีหวัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายปริญญา หนูสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงขิมทอง นุ่นชูคัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงชนาพร นิตย์จรัล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงปภัสสร แก้วขาว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงฟาใส ขวัญปาน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงกนกนภา คงประดิษฐ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงกฤตพร ศรีขวัญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงจารุมาศ ด้วงครุฑ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงณิรดา อาลฮาร์ตี

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ ราชแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปานชนก ไชยชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงศิริอร สุวรรณบำรุง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายณัฏฐกร ณ ทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายภูวิศ ชัยกิจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงชญานี สาสระ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงสิริเกศ เพ็งเกตุ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายศุภวิชญ์ เรืองดำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงอรวรรยา สุวรรณหงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายเจษฎา เพชรวงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายชนินทร์ แก้วจังหวัด

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายณัฐปคัลภ์ ทองสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายนราธิป คุมโสระ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงบัวบูชา ฤทธิคำรพ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงบุรัสกร ซุ้นสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงมนัสนัน เพชรมาก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายภูริณัฐ ใจแปน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายกันตพัฒน์ พงศ์สุขนิรันดร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายวรุณ หิรัญฉาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายหัสตวัตร แก้วมหากาฬ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงโศรดา พรหมอินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายศุภฤกษ์ อินทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงศิริขวัญ แซ่ว่อง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงสกาวรัตน์ พฤกษพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุทธิดา หัสสะโร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายก้องภพ สุขผล

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายกิตติธัช กาญจนแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายทศพร นิลรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายสรวิศ เวชสานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๔
นางสาวขนิษฐา แก้วเสนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๕
นางสาวธัญญาดา คารทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๖
นางสาวจารุวรรณ ทองเรือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๗
นางสาวจุฑามาศ ขุนทองจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงชนิษฐา อนันต์วิทู

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงสริตา นวลประสงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๐
นางสาวสลิล ณ พัทลุง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๑
นางสาววรภัทร นรพิณ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๒
นางสาวณัฐณิชา สุยะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๓
นางสาวสุวธิดา พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๔
นางสาวธนัญชนก บุญร่วมแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๕
นางสาวกรกนก หนูนุ้ย

๐๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๖
นางสาวอังคณา สุวรรณกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๗
นางสาวเพียงขวัญ เริงณรงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๘
นางสาวบุญญวรรณ ไชยเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงปติชญา สุขวนวัฒน์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ผุดผ่อง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายธีทัต เพ็ชร์รัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายเอกรัฐ รอดพิมพ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายพรภวิษย์ ปญจรัก

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายปกรณ์ จันทภาโส

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๕ เด็กชายกฤษฏิบดินทร์

์

หนูสอน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายศรัณย์ จันทัสโร

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงอัญชิสา จันทรา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงนฤภร บัวศรี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงนฤมล เคลือวัลย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงอรุณแลฟา เทพไชย

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายกฤตเมธ สุวรรณสถิต

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ รักษาบุญ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายฆฤน หนูทอง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายชินาธิป ช่างล้อ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงพิชฎา ดีแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายนนทพัทธ์ คงยืนยาว

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงจิรสุดา ไพศาล

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายกิตติกรณ์ แจ่มจันทา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายปวริศ บำรุงศรี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงพิชารัตน์ ศรีชา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายทัพพสาร ลมุล

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงจันพณิกา บุญศิลป

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ มุกดาวิจิตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงฐิติยา สุขเมตตา

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๙ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงศศิกานต์ สิงหมณี

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายเจนณรงค์ สงอาจินต์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายวีรภัทร เพ็งจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงจิดาภา วิวัชชะนะ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงกฤติยารี แสงแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายอนุพงศ์ การะเกษร

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายจิรพัส ภู่มุสิก

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์ทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายปริยกร ขวยสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพีรดา รัตนพงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงธิดากานต์ วงศ์น้อย

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงปรียานันท์ ล่องแดง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายเอกณัฐ พันธ์ช่วย

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายสุภกร สิทธิแก้วไกร

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงทรายขวัญ ช่วงถนอม

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายชัฏธเนศ เอียดปุม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงธัญพิชชา กรีโส

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงธัญพร เพ็ญสว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงบีสมิลลา พัชนีย์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๔ เด็กชายเพชรพันแสน จินดาพชรพงค์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายธนชัย อิสโร

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงธาริดี ฟูคณะ

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายมรรษกร ถนอมเล็ก

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายธวัชชัย เภอศรี

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงอันนา แก้วสุวรรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุเบญญา แก้วเมฆ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงชนัญชิตา หนูทอง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองตัน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายเนติวัฒน์ จันทร์เพ็ชร์บุรี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงชนากานต์ กุลประสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงณฐวรรณ ไชยดิษฐ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงอภิฤดี เสาวคนธ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายกฤตเมธ ชูศรี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีสุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงมิลินดา สุขโข

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๐ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายนันทยศ พรหมพัฒน์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงธิษณามดี ขุนชำนาญ

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา แซ่ตึง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงฉัตรยา มันคง

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายชัยนนท์ วงศ์จันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายปยวัช ชุมใหม

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา นุ่นพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายสถาพร สิทธิชัย

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายณัฐนันท์ คีรีโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงกิตติธรา ควนศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุวิชชา อินทร์ขาว

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายปองคุณ สะอิงทอง

้

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงญาฐสิรี

บุญญวัฒวน์ณิชย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายณกมล เกือหนุน

้

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๔ เด็กหญิงประถมาภรณ์
จันทรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายอาดิล วาแวนิ

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ชุมภูประสิทธ็

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายปณณวัฒน์ คงศรี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายกัสกร วรรณภัณท์พินิจ

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองทะวัย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายรุจดนัย ผลเจริญ

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงวัชชะฎา ชัดเจน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงพรวรา มาลาทอง

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายสรวุฒิ บุญรัศมี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายยุทธศิลป เพ็ชรรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายปณต จันทโฆษ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายพลพิพัฒน์ ยียมเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงอภิญญา โชติช่วง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงนันทิชา พันนุกิจ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงฐิรฉัตตก์ หนูพล

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงโชติกา โอภาพ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายกฎสมิทธ์ ยางทอง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายศุภศิษฏ์ เพชรชู

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายอัสรีย์ ไชยหาญ

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงภิญญดา บัวศรี

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๑ / ๒๕๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสิรีธร สหะกะโร

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายกรฤต ช่วยศรี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายกรกฎา ยุติธรรม

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีเพ็ชรใส

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายธนธรณ์ สุวรรณเลือน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายนเรศ เปลียนแสงสี

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายธนกร ฤกษ์เมือง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงสาวิตรี เพชรศรี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายศิลปน เพชรตีบ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายปุณณพัฒน์ สมหวัง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงศศธรณ์ ศรีสม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงริณกานต์ บุญมี

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์ชนะ

๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวิรัลพัชร โหมดสันเทียะ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายพชร บัวเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสมถ แก้วมณี

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายอนพัทย์ เหมรัญ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงปณฑิตา พินทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายปทมพร บัวทอง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงปยธิดา วัดเซียน

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงโสภิสตา สลับใหม่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงกรกนก เหลดเหม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงจัสมิน แดงหลี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายศักดินนท์ กำเหนิดอุทัย

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายอังคาร สังข์ช่วง

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงธดากรณ์ ชูเกิด

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายวรัตถ์ ชูบัวทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีทองใบ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงศิรินทรา ชัยมณี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายชนาภัทร ประทุมวัลย์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายปยังกูร คงพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายพลัช ศรีวิไล

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายอำพล มณียม

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายรติบดี มาระเสนา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๒ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายณัฐพล ธวัชดำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายโภคิน ถีราวุฒิ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายนพสิทธิ

์

บุญสุข
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายเมธัส แย้มกลาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายณ ภัทร บุญรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงปณิดา ศิลาวล

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายรัชชานนท์ วิเชียร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงณัชชา มณีรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายพัชรพล ศุภวัตรชินพงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงอธิชา จรทะผา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายอธิวัฒน์ รุ่งเรืองไพบูลย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงภัทรภร สอนแสง

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงอนัญญา ขุนเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พัตราการ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายอินทัช พงศ์เพิมทรัพย์

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงธมลวรรณ โชติธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายไกรวิชญ สุวรรณสอาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงสุทินา สาระพิทยาธร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธนโชติ จันทะโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงฐิติชญา เพชรจำรัส

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายทิมโรเบิร์ต อันเนอร์ควิสท์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายนาราชา หมัดอะดัม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายอิงครัต กุมมาระกะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงโรสลีญา เหมรัญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายกานต์ ธีระมณีกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๕
นางชุติมา สงสังข์

๑๘/๗/๒๕๑๘
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๖
นางสาวบุษยา ฉิมพูน

๑๔/๒/๒๕๓๖
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๗
นางสาวพรพิมล ศรีรอด

๒๒/๔/๒๕๓๖
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๘
นางพันธ์วลี เพชรคง

๒๗/๖/๒๕๒๘
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงพรรษาวดี มิงแก้ว

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายสาทร เลขะสม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายพงศกร อ่อนคง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตะวันออก

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายธีรพงษ์ ชูติกาญจน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายสิทธิพล หนูแดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๓ / ๒๕๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงสุภาพร กุลบุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายอภิรักษ์ รักษาพล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา หนูดุก

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๘
นางสาววลัยรัตน์ นาเลือน

่

๒๗/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๔๙
นางสาวอลิษา ชมะรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๐
นางสาวกาญจนา สุวรรณรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๑
นางณัชชา ทองประดิษฐ์

๓๐/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๒
นางสาวเหมือนฝน แก้วกุล

๐๑/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายภูริพัฒน์ จิรรนานุวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงกมลชนก พุทธระ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงทยิดา แสงมณีย์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงอัจชิสา มณีทรัพย์ทวี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงดารินทร์ เสน่ห์ภักดี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงศุภดี บุณยะวันตัง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายภานุรุจ บุญแก้วคง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกันติยา สุขขะจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายปฏิพล เรืองน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ดำมาก

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายรัชสรณ์ ถนอมทรัพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงมณิภา แก้วมณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายธัชนพ ศรีสุวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงอังคณา คงเรือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงปุญญิศา มีหมืนพล

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงธันวา สุปราโมทย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงปาจรีย์ ชามภูวราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงอธิฌา สินสโมสร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงหทัยกานต์ สุวรรณชาตรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงรัศมีจันทร์ ปานทองมาก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงอรพิชญ์ เพิมสุข

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๔ เด็กหญิงกรองกาญจน์
บุญรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงบูรพาพร ทัพซ้าย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายวุฒิไกร เพชรศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายวีรภัทร สุวรรณชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายชาญชัย อ่อนแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายจิรายุทธ สุวรรณโณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๔ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา แซ่ด่าน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงปณิชา ทองรักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายกรพรหม ภู่เมธากุล

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายญาดา ศรีสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงวรัญญา มะดีเยาะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายเปรม โพชกำเหนิด

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายอาทิตย์ พุทธสุภะ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงปุนญ์ณรัชม์ นาทอง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงพิมพิศา สุธรรมวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกษตรกาลาม์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงรสกร ดำชุม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายณัฐชนน เกลียงทอง

้

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายพันธดล ศิระจิตต์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงภัทราวดี จันคง

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงศิวลักษณ์ กิตติไพศาล

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงพิชชาภา เจริญกิตตินุกูล

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายฉัตรชาธร แซ่ลิม

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงกันตาวดี ไชยเส้ง

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงโชติรส คล้ายจินดา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงภัคจิรา วิภาตะโยธิน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายศุภกันต์ ชัยมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงณิชกุล เซ่งเตียน

้

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงรวิสรา ปากวิเศษ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงภูริชญา ทองเส้ง

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายฉัตรบดินทร์ อินกกผึง

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงญาดา สิริตระกูลชัย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายฐิรวัฒน์ ปรีชา

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายฐิตารีย์ โรจน์พิทยากูล

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงนฤสร หมานโต๊ะเห็น

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายกันติทัต ปานเดย์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงปาลิตา มณีรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลรรพรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายชยังกูร ไชยวงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายวิลเลียม

่

มาร์ชาวล์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงนาตาช่า มาร์ชาวล์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายรุจิภาส สมัครแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายจักกฤษณ์ ศรีระนนท์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

จูหม๊ะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายภูวดล แก้วรัตนะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ หนูสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงชวิศา คงรอด

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงศิรดา โชคชัยภักดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายธนโชติ เฉลิมฉัตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายก้องเกียรติ ศัลศาลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายอนันพงศ์ วงศ์สนิท

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายนิธิศ ช่วยราชการ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงดีน่า หมัดสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายนภดล ชูแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายภาคภูมิ มาลัยทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงพิมวิมล ฉายพะวง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายตรีจักร เส้งเชือ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายทัศพงศ์ ทองประทีป

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายปราชญา สุวรรณพาหุ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงอุษณกร ผุดมาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงอารดา สาเร๊าะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ขุนเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงวัลยา พรหมจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายอาลาวี ละแม

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงสุชานาถ รุจิวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงพีรดา สะแหละ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงประภานิช สารบัญ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงนุชวรา คงเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงสุพัชรตา แซ่โหลก

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายธิติวุฒิ วิจิตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงหงสรถ ธรรมประภาส

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายกมลภพ หาปูเต๊ะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายรัชชานนท์ สนิทพิยะ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงพัทธวรรณ สงสม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายพชรพล โชติช่วง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายดิศานุวัฒน์ นมพุก

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายภานุศักด์ สิตะรุโณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงชมพูนุท แก้วนิล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายชิติพัทธ์ ขวัญเกิด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงบีไซน่า หมัดสารา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงวรัญญา นวลออง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงรอญฮาน พันธุ์โณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายเศรษฐสุข ชูประดิษฐ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายวีรภัทร กาฬมณี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุวรรณรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เรืองสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงโกลัญญา กุลบูรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายธนภัทร กิมยงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๒
นายธนาวุฒิ เนียมรินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๓๓
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายสันติชล เส้งสุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงนิลจิรา สะหลีหมัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายพันธพร สรรฐมิตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายสิรภพ รุจิวงศ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายดรัณภพ จันมณี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายภคพล สกูลหรัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงอัญชนา หนูสุวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายธีรัตม์ แก้วช่วย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายปฐมพร โรมรันต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายสุขวิชช์ แก้วเดชพิทักษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงญาดา แปะแนะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงสุภลักษณ์ ชนะสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงจารุวรรณ สายธิวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงรสกร รักษาศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงภัทรชราวดี เผือคง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายนาบิล อับดุลเลาะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงกานติมา สาริการินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงลีน่า สันหวัง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงนภา พรหมดำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงฟารุ่ง บุญชุม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายอรรถวัต วงค์พุธคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๗ / ๒๕๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงชฎาพร พรหมณ์จันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายชัชพงค์ ตุเทพ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงศิระปภา ร่มเย็น

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงวรรณวิภา รัตนะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองมา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายชลันธร กลินบรรจง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายรัชพล ยกเชือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายปกรณ์ แก้วกระจ่าง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงเนตรวรี สืบชนะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงปาริชาติ พัชนี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายวศิน แก่นแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วิมุกติวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายวัชรพงค์ ชูธรรมรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายปรัชญา ศัลศาลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงจริยาธร สาราลักษณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายศุภกร กาสรสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายนิพิฐพนธ์ นวลหอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายอาทิตยา อภัยรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงมณฑิตา เพชรรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงนภาเพชร ไพโรจน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชืนเจริญ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายวิชญะ วิไลโรจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายพงษ์เมธี ไกรเลิศกิตติยศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายเจริญสิน เจริญดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายอัลดา หวังนุรักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายณัฐพล บุญรอด

๐๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงวัลย์ลดา หีมมิน๊ะ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา โชติช่วง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงณัฐชยา ขวัญหลี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ศัลศาลา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงแพรวิไล แก่นกระจ่าง

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงนภัสสราวดี แก้วรัตนะ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงพัชรมัย มีชัยชนะ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา อินทสระ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงภัชราภรณ์ ชุ่มชืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุวรรณโณ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายคุณานนท์ จิตภักดี

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เอียดดำ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายพงศกร เพิมศักดิ

่ ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงจิตาภา หนูชะดี

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงวิรากานต์ ถาวรพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายวุฒิภัทร ธรรมโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงจิราพัชร

รัตนาภรณ์พิพัฒน์ ๐๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายศรัณยู ทิพย์รัศมีวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๒๙ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
คชกาญจน์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายกรกฎ ถวิลรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายรพีพัฒน์ ซุ่นเส้ง

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงพุทธธิดา รัตนอุไร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงนุรอายน์ บูละ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายสหพัฒน์ บุตรดำรงค์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายศราวิณ สุวรรณโณ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงนภวรรณ ยิงเสริมทรัพย์

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายอธิภัทร นิยมเดชา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายรัชชาวรินทร์ ร่มเย็น

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงตารีน่า มัจฉาวานิช

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสุริยกมล งามโฉมฉิน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายธนกฤต ทิมแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงศุภสุตา แก้วหนูนวล

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงนพมาศ หนูสุด

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายธนกฤต นิมนวล

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายนวพล ทองปด

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายศักรินทร์ สกุลพิทักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แซ่เฮ่า

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงอินทรา ชูแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายปยวัฒน์ เพ็ชร์ประยูร

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงจิตโสภา ไชยานุกูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายพีรณัฐ รัตนสำเนียง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงภัทรวดี เพชรรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงปรียาดา พรหมดำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงณัฐสิมา ศาลาจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายรามิล ศรีสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายอัมพล ชิดเชือบูรณะ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายมาวิน วงค์สุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายวรัญู มุสิกพงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายสรวัชร นุชนิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายกิตติภูมิ ลิมประสิทธิ

่ ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายจักรวุธ ศรีจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายศุภนัฐ อินต๊ะปะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงกวินนา ขันธ์แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธสุภะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงญาณิน มณีวิหก

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วกระจ่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายวรรธนัย ธรรมทิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงธิดารักษ์ ศรีนาเคนทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วนวล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายสุภกฤษ โฉมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงปนัดดา ฮ่วนเส้ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน คำหล่อ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงพิชชานันท์ บุญเพ็ชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงพีรดา ไชยโยธา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงภาพิมล พรหมสุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงสายธาร พรหมโชคชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงอภิญญา บุญเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายอามีน ขวัญเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายเอกพัฒน์ อิศโร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายพงศธร อุปถัมภ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายสุรธัช จงกลมณีย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายประพฤทธ์ บุระชัด

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรหมกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายชาญวิทย์ ติวสุย

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายดลเล๊าะ โต๊ะหมาด

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายนฤสรณ์ ไชยวัฒน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ สุวลักษณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายพูนศักดิ

์

จันทร์ขาว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายภูริภัทร ไทยภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๐ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายสหชาติ จันทรวัฒนะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ตันนุเคราะห์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายอาเซียน

่

ทองอยู่
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงเขมจิรา เหมจันเพ็ชร

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงชุติมา แดงสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงบัณฑิตา เมฆะนัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๖ เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์
พิมมะสอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงวีรวรรณ แก้วมณีย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายธีรภัทร แซ่เฮ่า

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายบัณฑิฒฐ์ นวลศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ สายอ๋อง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายเจิดจ้า บุญนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายรัฐพงศ์ ขิกขำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงทิพวรรณ สิงห์ฉาดฉาน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงหญิง รุจิรา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายจักรพันษ์ ส่งสมบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ดนัยวิเชียร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงธนวันต์ โยสา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงภัทราวรรณ สำราญสม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงสราสินี สุวรรณละออง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายวรโชติ เกิดสมบูรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายพศวัต พุฒิวรางกูล

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายธนกฤต ขวัญเกิด

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายอรรฆพร แก้วเคารพ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายวิชญะ หมัดโต๊ะปาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายรัชพล รัตนไชย

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายพีรวิชญ์ พุธคง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงทาริกา อินสโร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงพรนภา ใบงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงชาลิสา ขจรเวช

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงวรรณพร สุชลพานิช

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงสุภาวดี นวลย้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงสุนันทา ช่วยดำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงนิยดา เค้นชัยภูมิ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรสโร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงสุรัสวดี อภัยรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงนพมาศ บวงแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงวีรพร วรฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงธนิษฐา แข็งขัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงกฤติกา อินทสโร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูชู

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงพันวสา จารุพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงธิชานันท์ ชัยศรีวงศา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญรอด

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงยลดา เสียงใส

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงศศิวรรณ นิตรจลานนท์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายกรรชัย เขียวชอุ่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงสิรินาถ ดนัยวิเชียร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงสุทาทิพย์ วัตโร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงธนวรรณ พงค์เจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ รุ่งอรุณสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงอนุธิดา วิรุณพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงนฤมล แกล้วทนงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวไข

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงศราญธิญา ปานเจียง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงลภัสรดา แสงสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายสกล ศรีเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายณรัฐศาสตร์ งามลำยอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายศุภชัย ยอดแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายตติยะ แก้วรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายปณณธร สุทธิการ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายธงชัย โพธิศรี

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายไพโรจน์ ฉัตรจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงอภิชญา อาแว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ ไชยถาวร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงภัทรภร อ่อนแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงกุลธิดา ตันสกุล

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิการ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงนฤมล วงศ์กระจ่าง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายธนภัทร ตุกวุ้น

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายรักเกียรติ ธรรมเขต

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงปวิทศยา ภัทรนิตย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายเจตนิพันธ์ สุวรรโณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายจิรกฤต จันทร์หยู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายภูริณัฐ คงเอืยด

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงซารีน่า ไข่แก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงณิชกมล โอพัง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงมยุรฉัตร ช่วยอุปการ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงพรรัมภา พรหมคง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายวิศรุต แก้วบริรักษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจือพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายรัฐภูมิ ยอดสี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงวริษา สังทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงธิติมา จอมมาก

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงวิชาดา ช่วยกรด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงจีรนันท์ คงชู

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงนิสิตา พิกาทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายทศวรรษ ทองมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายณัฐนันท์ เจตนา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายธนภัทร ศิณโส

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายณชพล เต็มปาน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายนวภูมิ ทองด้วง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายเมธีกร เอียมมากเอียด

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงเขมมิกา เจริญมาศ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงพิมพ์นารา อรรถานุรักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงอาภาศิริ มากนุ่น

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงนงนภัส ด้วงคต

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงกันต์สิริ ทองดี

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงนฤมล ศรีไชย

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา มงคลชูวิทยา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงกัญญานี แก้วประดิษฐ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงปณสิตา คงไข่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงเปรมพัชร ศรีโนนโคตร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงข้าวหอม วิชชุรังศรี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายพัทธดนย์ ขุนเพชรวัน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายธีรเดช จันทร์เลือน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายพัทรบรรณ ทิพย์เดช

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายก้องเกียรติ คงภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายณัฐชนน ใหม่ละออ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายคณพศ สนิทมัจโร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายวรณ อนุวรรค

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา สันติสุขวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงกชวกร ขวัญเซ่ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงพิมพ์รวี ช่างสาร

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงพรลภัส ชูชืน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงมัทวัน ดำแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงพันธนันท์ ยอดเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงกุศลิน หนูในนำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงจารุวรรณ อ่อนเกตพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงศตพร จันทรสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงญาณากร สมาธิ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายภูมินัฐ พูนภักดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายปณณทัต หมานมณี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ สุขะปุณพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายนพรุจ ไชยบุญแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายรชต สิตพงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายภูริณัฐ เจริญวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายนันทเมธ ศรีงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายณฐนกร รุ่งอำไพ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอริญชญา กิมาคม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงเกสรา ภูมิสมบัติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงปานหทัย นุ่นขวัญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ขุนหนู

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลาศิลปมงคล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สินธโร

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงรัตนากร อุ้มชู

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายอัศม์เดช ชุมเกตุ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายครรชิตพล พินิจสกูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายกฤตนัย จันทร์พ่วง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายคณาธิป จิตต์ละออง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญชู

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงนรมน ถมพลกรัง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายยศกร ช่วยชาตรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายพจนิชญ์ มณีสุวรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายกัมปนาท วัชรพันธุ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายศักดิขรินทร์

์

อ่อนรักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงไรฮานา หมัดเจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงกุลจุฬารัตน์ อุทัยเชฏฐ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงชญานิศ มุตตาสุทธ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เนืองเนาว์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงกษมา หนูฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงญาณิศา เวชสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายภพกฤต แดงงาม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงจิณห์วรา แก้วมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงชญานิศ ทิพรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงพิทยารัตน์ สังข์ทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงภิญญ์พัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ซู่สุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงศุภสุตา สิงห์อินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงปยาอร องอาจ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงณัฐริณี วงศ์กระพันธุ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงดากานดา มุณี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สิทธิสุนทร

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงดารินี สุวรรณละออง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายภูวเดช ศรีนุ่นวิเชียร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงพรรณพัชร จอมทอง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายหัฏฐกร ชฎารัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายกรวัฒน์ แก้วสุวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ พุ่มมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายปารินทร์ บุญศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายพาสกุลวงศ์ สุภาพร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงพนิตพิชา ช่วยนุกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงกฤตภัค เรืองมัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายอธิการ ณ สุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายภาวัต คันธฬกา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายพีรวิชญ์ พรหมสมบัติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงดนุลดา บุญชู

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงสิรภัทร แก้วทอง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายศุภกฤต สุวรรณโชติ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงญาณิศา เจริญเนตรกุล

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายณภัทร คำเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฝกแก่นจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายนันทกร คลิงไชย

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แก้วสลำ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงเกรซ วงศ์เทศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงเขมิสรา จูห้อง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณมณี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงรุจิรดา

กระจ่างพัฒน์วงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงเกณิกา ตันติประดับ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงศุภากร มุสิกวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงณัฐพัชร์ บัวปาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงณกุลกานต์ ชูสาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงพิชญาภัค พันธางกูร

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายดนุดา โพธิบูลย์

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไชยฤกษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายภัคกุล สิมประดิษฐ์พันธุ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายปยวัฒน์ วงศ์พระจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายวุฒิภัทร ออ่นดำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงสมัชญา แก้วชูเชิด

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงวรรณพร แก้วมณี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายคณัสนันท์ ชูชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายณิชนนท์ กล้าคง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงวริศรา แก้วแจ่มแจ้ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงณัฐพัชร์ กาฬพรรณลึก

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงสุพิชญา ลายจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายจักรกราวัตร ยิมประเสริฐ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงธนัญญา ทองด้วง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายณ ภีศเดช แก่งสันเทียะ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงปลายฟา ทังไพบูลย์

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงวิชญาภรณ์ จิตตกุลเสนา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายคมชาญ ทองตาล่วง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงคณิศรา คงหนู

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายรพีพงศ์ บุญสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายเอกพิศุทธ์ เดชทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงพัชรพร วรรณวิโร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายธีรศานต์ ชุมวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงกรภัทร์ ทองนำเพ็ญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายอัฑฒชัย อารยะญาณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพชะเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกรกนก วิจิตรเวชการ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายนพรุจ ตันชะโร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายกันตวิชญ์ เจฟฟรี ล๊อคกี

่ ้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายอภิพล ณ รังษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายวิททสุ ทองนิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายนฤเบต หนูเพชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงอัยมี เลาะเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงณัฐชยา เจริญเนตรกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเริม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายมานวรรธน์ รัตนคุณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายเทวมินทร์ อินยานวน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงคณพร เอียดเจริญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงกรกฎ ดวงใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายกฤตเมธ ประกอบสิม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายคามิน คงวารินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายกุลรักษ์ สุขกระจ่าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงพิชญริดา

แก้วประดับเพ็ชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายโกศลกาญจน์ สุภาพงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ช่วยสงคราม

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายฟรฮาน มาฮาซัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพลอยจิตรา ไชยบัณฑิต

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายวรินทร เพ็ชรพญา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายธณิศร ถีราวุฒิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายภาสกร ศรีใหม่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงการะเกด เทพทอง

๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๗ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงพิมพ์รภัทธ์ นวลหุน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงมัตสริน กองสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสุฐิติมา นพมาตร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงวรัชยา จันทมาศ

๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ด่าน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายธีรเมธ โกสุพรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายปคุณ สัคคคุณี

๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายปุณณวัฒน์ นุ่นศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายภูธิป จุฬามณี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายวรานนท์ อินด้วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ มีหมืนพล

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงปยะฉัตร เดชแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงรัติยา คำดี

๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายศุภโชค นิยม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงรันสิมา จันทโชติ

๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงวนิดา คเชนทร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงอภิชญา แสงทวี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายกิตติกร โชติมณี

๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายธนูศร ขุนพ่วง

๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายปฏิภาณ วิยะเขตต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมณี

๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายไตรภูมิ สิทธิศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายนิชนันท์ ศัทโธ

๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายนิรวิทย์ ขำมา

๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายพงศกร หวัดเพ็ชร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายพีรภัทร หัสจันทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายสิรวิชญ์ พานิชการ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายสิรินธร ช่วยนุกูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงพิยดา ละแม

๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงเมธิตา สุจริต

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงสุวณิต จาสุวรรณวัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงหงษ์วดี นพรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายฉมาดล วงษ์จินดา

๒๓/๑๑/๐๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงปทุมมาศ แสงเดือน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายจิรภัทร ขวัญเจริญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๘ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายสราวุฒิ ช่วยรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงอุไรพร อิทธิชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายฐปณวัชร์ รายศิริ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายณพล เอกอุรุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงเบญจพร สนิทมิชโร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงพลอยพวงลักษณ์

นิมดำ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงสิทธินี คงทอง

๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายกิตติภณ นวลแก้ว

๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงช่อกนก โชโต

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายชากิส สังข์มณี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายพิทักสิน แปนปลืม

้

๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายอิทธิพัทธ์ พลาศิลปมงคล

๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงพรนภัส ภู่เจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงวราพร แก้วพิจิตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายกษมา นารีหวานดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายอดิศร แสงสว่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายนวัตกรณ์ ทิณวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงธันยพร ประทุมวรรณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงนิศาชล ย่องยัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงปยธิดา ศรีจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ขันธ์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ชัยชูด

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายสิทธิชัย นัทธพงศ์กุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงธินัดดา ทองศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สมัครพงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๕ เด็กหญิงประกาญแก้ว
กังแฮ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายปุรินศ์ เกือสกุล

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายอิทธิ อินทจักษ์

๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๘
นางสาวนัสติกาล แซ่ตัน

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงปณิตา ขวัญมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงอนุสรา แสนอุสา

๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายกิตติธัช สุขมี

๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายจงรัก จันทรักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายธนพนธ์ อินสงคราม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงธัญจิรา เจริญวัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๙ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายธนกฤต ละอองสม

๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายกวิน ถาวรบุตร

๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายธนกร สืบสม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงกชกร ศรีสงคราม

๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายกิตติพงษ์ นามแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงธิติมา เขียวสอาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก หัวปอมนอก  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายสรวิศ สิงบุตรดี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เถาวัลย์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายอนุกูล พุทธปานันท์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายวรินทร โกมลตรี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายวราพล โพธิวิจิตร

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงสวรรยา ฮามพรม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงสิรินทรา ขวัญหนู

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายองอาจ สุวรรณทวี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขาวผ่อง

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงฟานิต้า กูโนรัง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงธิดาวรรณ สุขกุล

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายพชรธร วงศ์ทรายเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงชญานิน กลินเขียว

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงวรรณรดา หลีเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงณิชมน แซ่ชัง

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงกีรติกา นนทะสร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายรุ่งตะวัน คงตะโน๊ต

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงสุวภัทร จรรยาดี

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายหัตถชัย บุญรัตน์เพ็ชร

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงณิชลดา ไทยม่วง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงวรินทร ศรีวิสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายธนพนธ์ ปวสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงภัทรลดา พัดบุรี

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายฉัตรชัย พาวะดี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายจิระเดช เภามี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงนันทฉัตร สีบุญเรือง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงพนิดา แก้วมณี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย ทองคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงมณีกานต์ นวลทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงจีรนันท์ อินทจักร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายนพกฤต คงรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายภาณุพงศ์ นวลมาก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายอมพล วิริยะ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงสาวิกา หนูเอียด

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายธนบรรณ เอียมอักษร

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงณิชา อำพันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงมลดา กระแจ่ม

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงนฏคร เพชรเลิศ

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทรายขาว ทรายขาว  

สข ๕๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงมาริศา ศรีรอด ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงภัคจิรา สีกอเกือ

้

๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงปฐมาวดี ทองไชยมณี

๒๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จารุพัตร

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงชญานี คงสุรินทร์

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงกาญจนา เจริญ

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายพัสกร รัตนวรรณ์

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายนพกร ภัยรัตน์

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายภูริพัต พันธุรัตน์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายปุณณวิช จินดาวัณ

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายทศพร จันชูโต

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงสุมลทิพย์ คงเพ็ชร

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ คงกล้า

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วชูศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงนำเพชร สุขประเสริฐ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงสุภัทรา ดารายนตร์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงณินันนท์ โสปเหย๊าะ

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายกชกร นิลกลัน

่

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายปติภัทร เชือชัย

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สงสุรินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงโสวิชญา โยธา

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ขำพล ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงภริตา พุกพันธ์

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายธนิน ราชการ

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ่างทอง ทุ่งหวังใน  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๓
นายศุภกรณ์ เภาทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๔
นายเกรียงศักดิ

์

บุญศรี
๑๙/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๕
นายศิริ สิงคบุรี

๐๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๖
นายรัตนโชติ เลิกสุทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๗
นายอุทัย วกกุม

๑๒/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๘
นายวุฒิ ทวีมาส

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๗๙
นายสุพรรณ ศรีระแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๐
นายพีรพล อินทะนะ

๑๒/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๑
นายนิตินันท์ จันทรวิบูลย์

๓๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๒
นายวิทยา เพ็งนวล

๒๒/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๓
นายวีรยุทธ แก้วนุกูล

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๔
นายวรเทพ ลันลือ

๐๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๕
นายณัฐพงษ์ บำรุงหนูไหม

๑๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๖
นายเอกพล ถิรไชย

๑๒/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๗
นายณรงศ์วิทย์ สารีพันธุ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๘
นายธีระพล อมราพิทักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๘๙
นายประสิทธิ

์

ขุนบุญทอง
๑๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๐
นายบุญมา คุ้มแจ้ง

๒๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๑
นายนพรัตน์ เจนว่องทิพย์

๐๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๒
นายธนันพร ศิริรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๓
นายธนาพล มีชัย

๓๑/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๔
นายวีรพงศ์ อิสโร

๐๒/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๕
นายภานุวัฒน์ แก้วสมวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๖
นายบัญชา อินช่วย

๐๓/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๗
นายสุรชัย คล้ายสถิตย์

๑๕/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๘
นายทรงพล จันสกุล

้

๑๙/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๗๙๙
นายกฤษณะ คะชะวาโท

๒๗/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๐
นายอนันต์ ถิรไชย

๒๕/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๑
นายไกรลาส พระอังคาร

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๒
นายเกรียงไกร ถิรไชย

๓๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๓
นายจิรพงศ์ จันคง

๒๗/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๔
นายสมเกียรติ อินทโส

๐๕/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๕
นายนิระภัย ประทุมรังษี

๑๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๖
นายจตุพร แซ่พุง

๒๕/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๗
นายสาธิต วัฒนชัย

๓๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๘
นายฐาปกรณ์ มณีรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๐๙
นายจรัล นวลเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๐
นายธนา ตะวันออก

๐๖/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๑
นายเอกวัตร อารีสุข

๑๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๒
นายนฤเบศร์ เศรษรูรันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๓
นายอติพัทธ์ ตันภัย

๑๑/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๔
นายวรวุฒิ โชติช่วง

๒๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๕
นายวิชุตน์ อินทสระ

๑๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๖
นายบัญชา แสงนพรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๗
นายครองชัย แก้วแพง

๒๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๘
นายเกรียงไกร ศรีพลอย

๑๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๑๙
นายกสพัฒน์ รัตนบุศย์

๐๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๐
นายณัฐวิทย์ อรุณวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๑
นายวิทยา สุขการ

๑๗/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๒
นายสายัณห์ อยู่เย็น

๐๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา แหลมทราย  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๓
นายเกียรติศักดิ

์

ธรรมเดช
๑๙/๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๔
นายจตุพร ชูเกิด

๒๓/๖/๒๕๓๓
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๕
นายดลวัฒน์ ศิริเวช

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๖
นายตันติกร โมสิกะ

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๗
นายทรงวุฒิ จันทร์เกิด ๓/๔/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๘
นายธนกฤต สิงหเสนี

๑๒/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๒๙
นายธนภัทร ตันติยะสกุล

๒๙/๗/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๐
นายธนาวุฒิ ทะสะระ

๒๔/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๑
นายธัญญะ ปยะพันธ์

๓๐/๙/๒๕๓๓
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๒
นายนพณัฐ รัตนบรรเลง ๘/๑/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๓
นายนรินทร์ สาธิตวงค์

๒๗/๘/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๔
นายประจวบ หลินมา

๒๒/๖/๒๕๑๕
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๕
นายประวิทย์ แก้วจันทร์

๑๖/๑/๒๕๓๙
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๖
นายปติพงษ์ ยอแสง ๙/๗/๒๕๒๔ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๗
นายปยะพงษ์ ทับธานี

๓๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๘
นายเปยมศักดิ

์

มีแสง
๒๑/๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๓๙
นายพงศกร ศรีนวล

๑๕/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๐
นายพรภัทร ภัทรธาดา

๒๖/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๑
นายพลากร มะกาว

๑๙/๗/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๒
นายภูมิพัฒน์ ปานเหล่

๒๘/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๓
นายภูริณัฐ สุราตะโก ๔/๕/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๔
นายมานพ ชอบกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๕
นายยสิน ศรประสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๖
นายรรชัย ช่วยเอียด ๘/๓/๒๕๑๒ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๗
นายรุ่งโรจน์ วัชนะประพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๘
นายวรเมธ จันทร์ชุม

๒๔/๓/๒๕๔๑
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๔๙
นายวันวลิต อุณโณ ๔/๓/๒๕๓๐ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๐
นายวิษณุ สงรักษา ๘/๗/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๑
นายวีรศักดิ

์

พูลเกิด
๒๑/๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๒
นายศรายุทธ สุวรรณรัตน์

๑๘/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๓
นายสราวุฒิ มีบุญ

๑๓/๖/๒๕๑๙
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๔
นายสะเทือน ฤทธิเดช

๒๕/๑/๒๔๙๘
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๕
นายสิทธิชัย ทองน้อย

๑๙/๘/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๖
นายสิทธิพันธ์ เอียดดำ ๒/๔/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๗
นายสุคล บุญรัตนพิมาน

๑๕/๓/๒๕๑๒
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๘
นายสุธนา จินตรักษ์

๙/๑๑/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๕๙
นายสุภาพ ดัชถุยาวัตร์

๑๗/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๐
นายสุรศักดิ

์

ทองดียิง

่

๒๔/๗/๒๕๒๔
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๑
นายสุวัฒน์ ลันสิน

่

๑๐/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๒
นายสุวิศิษฏ์ รามณรงค์

๑๖/๖/๒๕๒๖
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๓
นายหรัธชัย ขวัญชุม

๒๔/๘/๒๕๒๑
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๔
นายอดิศัย พรหมมา ๕/๙/๒๕๓๔ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๕
นายอนุวัตร แทนปาน

๒๔/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๖
นายอรุณ ขุนดำ ๙/๙/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๗
นายอัจฉริยะ ลีเหมือดภัย

้

๔/๖/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๘
นายเอกชัย ธนวลีกุล

๒๘/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางสงขลา บางดาน  

สข ๕๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายเดวิช ลอยเลือน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ นุ่มพุ่ม

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงออนตา กาญจนะศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายกรกช สาณะเสน

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายนัทธพงศ์ ชูเขียว

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงนาถยา บังแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงณิชาภัทร อุนทรีจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายนวัต กิมเฉียง

้ ้

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงปริยากร พิชัยยุทธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายศิวัช แก้วกระเศรษฐ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายปญญากร ศรีชัยชนะ

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงมาติกา สกุลโกสิน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายภูตินันท์ คงนวล

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ราชพงศ์

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงฐานิตา นำนาผล

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงพรนัชชา ธรรมชาติ

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรโรจน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงเมธินี เมฆฉาย

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงรวัยดา สมานเดชา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงนภัสวรณ สุวรรณรังษี

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายวรพัฒน์ แก้วประดิษฐ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงปทิตตา มุสิกะไชย

๑๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงญาณิศา วัชรเวชศฤงคาร

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายณัชปญวัต จุลิวรรณลีย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงนภิสา ปยะพันธุ์

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงปาณิศา วาสนารุ่งเรือง

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงรสริน นพสุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงเจดาอ์ ยีขะเด

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงธัญรดี นิลโอภา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงสิราลักษณ์ อนุวิก

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายอนพัทย์ สุวรรณรักษ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงชนัญชิตา อินทะสุวรร์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงกชวรรณ ตาเล็ง ๓๐/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงวราริณ รัตนะ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายญาณวัฒน์ ชัพประสพ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายญาณพัฒน์ สาแหล๊ะ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงชํญญานุช สุขสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายพงศ์พจน์ แสงพลสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงเปมิกก ขำตรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงปุญยนุช ตุกวุ่น

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายธนุส กีอริโย

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงรวงข้าว หะเทศ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายพัทธดนย์ ไชยชาญยุทธ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงนลิน ชาญณรงค์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายภัครนันท์ พัฒนกุล ๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายพัทชนันท์ การดี

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายกิตติพงษ์ เกราะแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงชิดชนก แก้วบัณฑิตย์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงพัชรดา แท่นแสง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงกนกรัตน์ เดชแดง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ อ่วมประไพ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์อินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงบุญญรัตน์ แก้วนก

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชูเชิด

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงอชิรญา จันทร์อาจ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงธันยพร อ้วนศรี

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงนฤภร ภิรมย์เพิม

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงสิริกร รัตน์ทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงธันญ์ชนก แดงยอด

๒๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ขวัญดี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายอัศวเดช เนียมใหม่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายพลกฤต จันทร

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงวริศรา แก้วเกิด

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงฉัตรชนก ขาวนวล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงปริญญ์พร คงแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงพรธีรา ไสยสุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงกมลชนก นิยม

๓๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงนลินี คงทอง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายภัทรพล แท่นแสง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงพิชญาดา ไพวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ บัวงาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงอารยา เพ็ชรพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงชนิดาภา พลธรรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงธวัลพร พรสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายธีรโชติ เซ่งเข็ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงปทิตตา ขวัญนาค

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คชพลาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงวันวิสา คตกลาง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงดลนภา บูรณะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายสรศักดิ

์

โอฬารผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงอารตา

เตชะทรัพย์ไพศาล ๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๖ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงประภัสสร หลุมเพ็ด

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายธนกร ศรีปญญา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงชฎาภา แสงประสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงอารยา กาญจนชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงอรไพลิน ศรียารักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงมยุรฉัตร อนุการ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๖ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

เมืองเงิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายจักริน อินทจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายปรเมษฐ์ ทองแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงฉณาภัคร ชินวร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงเสฏฐินี ดีสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายเอราวัณ ยุทธโกศา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายณฐพล ขุนพรหม

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายธนพล สังขรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงศศิวิมล ก้งเส้ง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงพิชชานันท์ โภชนกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงศศินา ภัยสูนย์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายกฤษณพงษ์ ชูนาค

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายทรงวุฒิ ขุนราช

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายสิทธิโชค เขียวเล่ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายอมรเทพ อมราพิทักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายณัชพล พฤษชาติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายเสกสรร พฤษชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายกิตตินันท์ นครเนียม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงสกีหน๊ะ เจ๊ะสว่าง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงกุลนิดา สิทธิศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ มีชัยชนะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงกุลสินี ล้อมแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงขวัญชนก แสงเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงดลยา สังข์ทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงทิพรดา โภชนกิจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายธนวิทย์ จันทรังสี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงศรินยา หนูแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงสุพิชฌา หนูสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงสุนิษา อารมย์รัก

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๗ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงธัญสรณ์ เย็นใจ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายมาโนชย์ ดูดวง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายวุฒิพงศ์ สุขแดง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายบุรินทร์ วารินสะอาด

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายชนาธิป พฤษชาติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธนพล คงละมัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายธนพล สุวลักษณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แสงอรุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายณภัทรพงศ์ แสงศรีคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายปยวัฒน์ จันเจริญชัยสกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงธันยชนก ลายจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงวริศรา สุขแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงกิติญาดา สิทธิศักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงคชพรรณ สุริยะผล

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงคชมน สุริยะผล

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๐
นางสาวกมลรัตน์ มณีโรจน์

๒๓/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๑
นางสาวกาญจนา พัฒนพงศ์ ๕/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๒ นางสาวฐิติกาญจน์ภัส
เดชาโชติโสภณ

๒๐/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๓
นางสาวพรรณพร สงวนเขียว

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๔
นางสาวภาวิดา นิลเอสงค์

๒/๐๘/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๕
นางระลึก ทับทวี

๒๘/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๖
นางวีรนุช ขุนไชย

๑๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๗
นางอารีย์ ปาลิโภชน์

๑๖/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกุหลาบ คงเอียง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงอรณิชา แซ่หลิม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายสุธีร์ ทองสันทัด

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายสิปปกร รักษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงชาลิสา สามสี

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายนพกร ชูดำ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงปาณนาถ บุญศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายไชยวัฒน์ ชาวเขาเวียง

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงสิตานัน ล่องชุม

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงชนาพร สุวรรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงกัญชรส ก๋งหุย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงกัญชพร ก๋งหุย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๘ / ๒๕๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายรพีภัทร ใยดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงอมรทิพย์ ศาตร์ศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ รอดผล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ปล้องแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงภาพิมล หนูละออง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฺศิริพร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงภันทิลา แก้วสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายปุณณวิช ขุนทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายธนากร นวลหอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ เรืองยังมี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงณัฐวิภา เกตตะพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงพัชรนันท์ มังคะเล

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงอาทิตยา บัวแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงศิรตา สุภาพมณี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงเขมรินทร์ คงพันธุ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายปณณวิชญ์

็

แสงประดับ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงอัญชลีพร ปสสา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทองคณารักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายเจษฎา ขุนหนู

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มงคล

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายทรงยศ ณ.พัทลุง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายศิวัช ชูมนต์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายวศิน แสงโภชน์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๓ เด็กหญิงกฤษติกาญจน์
นุ่นศรี

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงอลิสา สายมณี

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายสถาพร ขุนหวาน

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงรติรัตน์ จันทร์แก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายกันตพงศ์ แสงจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขวัญอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายณภัทร ทองดำ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงชฏาพร แสงแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงณัฐนพิน บัวเนียว

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายศิริพงศ์ ขำพล

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายรัตนพล วุ่นกลินหอม

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญปลูก

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงอนัญพร ธนนิมิตร

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายภูมิ จันทรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายณัฐพล หอมศิลป

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายปารเมศ เกือคลัง

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายปฏิพล จันประทุม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายธีรภัทร ธนนิมิตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงขวัญชนก เพิมพูน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สังข์น้อย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายภูรินทร์ เจ้ยแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ชูขาว

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายนิติภูมิ เพชรช่วย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงญาณิศา กาละวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงกชพรรณ ขุนทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายวรวิทย์ บุญลอย

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายวรวีร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธนภัทร เกตตะพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายจักรภัทร ไชยเจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายปฐมพร บัวเนียว

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายสุทธิภัทร คงมี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายวันชนะ อาญาเสน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงภัทรพรรณ ปนทองพันธุ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงรุ่งธิวา คชทร

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงพัชราพร สุวรรณมณี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงพัชราพรรณ สุวรรณมณี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงฐิติมา เซ่งศิริ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายชัยนรินทร์ ทองมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายสุธาศิน ปนสุวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายสหพันธ์ เจียมจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายพีรณัฐ เกตุอำไพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายปญจพล ดวงจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายศิรภพ เจริญรูป

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ สุวรรณหลิม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

กริวกราย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายชนภัทร์ ธนนิมิตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายเมธาวิน ชมจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายจิรันธนิน ทองแย้ม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายศักดา สุวรรณเรืองศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ จำพรึก

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายปรัชญา จันทร์เอียด

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ล้วนสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายธนวรรธน์ บัวหัน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายปยวัฒย์ สิทธิฤกษ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงภควดี ปานทอง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงบงกช สุวรรณเรืองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงสุภัชญา อารมณ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ สุดรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงสริตา พูลเกิด

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงญาณิศา อดทน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงประภาพร แก้วดีเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุทธิกานต์ กาลสงค์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายดารากร บัวหัน

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายภัทรพงศ์ ไชยแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงรักชนก จันนก

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายวรงค์ชัย ชุมแสง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอภิชญา สวยงาม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงโสพิชา ยัฆพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายพีรภาส ศรีรัตน์กุล

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงวรัญญา มานิตย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายทยากร ปานทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายพีรพงค์ เกือขำ

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายสิทธินนท์ นามสุข

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายศักดิดาวุธ

์

คิมหันต์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายทรงชัย สังขปกษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

สุริยงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายจักริน สังข์เพ็ชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เลิศไกร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายอภิชัย จิลละธาน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ มุสิกรังศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงฐิรญา อชวนนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายศักดิพัฒน์ ยินดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงธิรวรรณ อนันตพงศ์

๒๒/๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงนรกมล ภักดี

๑๒/๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๗
นางสาววิภานี สิทธิชัย

๕/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๘
นายอติชัย ธนนิมิตร์

๒๐/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๒๙
นายเขมรัฐ ไพศาล

๑๑/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๐
นายณัฐพล คำจันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๑
นายธนาวิทย์ ยีแปน

่

๑๙/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๒
นายนภดล ยอดจันทร์

๑๖/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๓
นางสาวเกศชดาพร บุญกำเนิด ๖/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๔
นายจักรกฤษณ์ ทุมพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๕
นายนฤพนธิ

์

มากมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๖
นายภูวดล หนูแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๗
นายฤกษ์ชัย ทวีสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๘
นายวริศ จันทร์เทพ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๓๙
นายวัชรินทร์ ทะลิทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๐
นายอนันตศักดิ

์

จันทร์เมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๑
นายชัยวัฒน์ แสงแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๒
นายวรเมธ มงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๓
นายวัชระ ล่วนควัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๔
นายสิทธิโชค สุวรรณรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๕
นายอนุชา ทองสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๖
นายณัชพล โพธิกลาง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๗
นายดนัย ลอยสาคร

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๘
นายตรีรัตน์ หนูเอียด

๒๒/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๔๙
นายบุญธานนท์ วงศ์สุวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๐
นายยศพล เจริญพร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๑
นายวงศกร คงสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๒
นายสมชาย พรหมมณี

๑๓/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๓
นายสิทธิพล จันทร์ปรางค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๔
นายณัฐกรณ์ ทองพงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๕
นายพีรพล ชูประดิษฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๖
นายพีรพัฒน์ สุกเอียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๗
นายสุทธิพร เพ็งศรีดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๘
นายดิศานุวัฒน์ ปดแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๕๙
นายธนดล ครุธชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๒ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๐
นายปุณยวัจน์ คำสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๑
นายมนัสวิน อุบล

๒๗/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๒
นายอัครวิชญ์ ไชยสุริยะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๓
นางสาวจตุรพร สังข์สุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๔
นางสาวปทมา สีสังข์แก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๕
นางสาววรรธกา ณ  ระนอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๖
นางสาวอารีรัตน์ อรน้อม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๗
นางสาววรรณวิสาข์ ศรีดาว

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๘
นางสาวณัฐณิชา ขำทะสัมมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๖๙
นางสาววรนุช แสงประสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๐
นางสาววรรณวลัย ไฝทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๑
นางสาววรรณศา ปะติสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๒
นายวิทยา เม่งหยู

๑๔/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๓
นางสาววิภวานี แก้วรัตนะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๔
นางสาวกัญญารัตน์ สุระคำแหง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๕
นางสาวจิรัชญา หนูบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๖
นางสาวชลธิดา เรืองช่วย

๒๗/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๗
นางสาวชาลินี ขาวเต็มดี

๐๘/๐๕/๒๕๓๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๘
นางสาวสิริอาภรณ์ ศิริบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๗๙
นายจำรัส อินทสโร ๒/๑/๒๕๑๓ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๐
นางสาวธนัญญา ยินเจริญ ๙/๒/๒๕๒๒ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๑
นางสาวพรรณวิภา สินแก้ว ๒๐/๘/๒๕๓๐ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงวิชญาดา ชุมใหม่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีคะนอง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายเอกราช แสงมณีรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงวริษา จันทร์สว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายสิริภัทร ธรรมรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงพีชญา ชูยิม

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงวิรตา สุวรรณรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรประดับ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงอโรชา พันธุรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ กุ้งมณี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายกฤษณชัย ซ้วนเส้ง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณสุโข

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นำแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงชาลิดา ธรรมประดิษฐ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงวริศรา รัตนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงนภัสสร พานิช

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงอาทิตยา ขวัญมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวดวง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงหัทยา รอดสุวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงกันติกา คงศรีจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายปองภพ แก้วจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงกานดา ทองมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ทองมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

วัดบ่อแดง  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายชาญชัย ศรีสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายตรีภูมิ ชุมแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายธัญยะ พานิช

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายพงศธร เมืองเพ็ชร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายวายุ กังสังข์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงกฤษณา บุญพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ลิมปวิลาศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงสุธิดารัตน์ สมสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงอรสา มากจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงญาณันธร แก้วหานาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงดารินทร์ อภัยพงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ ขวัญหนู

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงกนกพร บัวจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงนภสร ปกษิณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงจันดาพร กาฬวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงกนกสิริ ถึงมณีย์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงธนพร ดำน้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สวัสดิรักษา

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงศิวนาถ ภักดี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงศาตพร ไผสอาด

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ชัยจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงชนาภรณ์ ทิศศักดิบุรี

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ศีลบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงจรัญญา เรืองศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายนวพล สุขธร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๔ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายคณิศร คงมณี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายพีรวัฒน์ ปราบพาลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงดารีน่า จันทรปาน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายอานัส เพชรนุ่น

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายเจษฎากร เพชรเกลียง

้

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายปวริศร เพชรโช

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายณัฐภูมินทร์ อินาวัง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายบัณฑิต สำลีกำเหนิด

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายอัญคภูมิ ชำนิธุระการ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายศักรินทร์ ฉายกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายพงศกร ศิริ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เพชรนุ่น

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงนันทัชพร วีระพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงนุจิรา เลียมสุวรรณ

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงจันทิมา สุยสุทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงฟตตรี หะมะ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงชญาดา เกืออาษา

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงวันศิริ คงเดชะ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงหทัยภัทร สุวรรณคีรี

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงดวงฤดี ธรรมชาติ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงอัจฉรา แซ่กัง

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายอรุณ ขุนไชย

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายกิติพงศ์ ตันติวิเชียร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงณัฐนรี โภชนุกูล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายอิศวะ เขียวสงวน

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายสิงหราช์ ศรีนวลขาว

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงไปรยา ขวัญขำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายสุรเดช เปยยก

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายชาญณรงค์ ชูถึง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ปราบพาลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงณณณฌา ประทุมวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๒
นางสาวจิรารัตน์ แซ่ลิม

่

๒๘/๗/๒๕๓๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายฐปนนฬ ศรีสุวรรณวิเชียร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงณิชาพร ติณเวส

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงดารินทร์ ขวัญทองเย็น

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงธันชนก ศรีสุวรรณวิเชียร

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายจิรายุ ศักดิยิงยง

์ ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงฐิตารีย์ แก้วไชยศรี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายชินกร เทียมเมือง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายวุฒินันทฺ์ สุระคำแหง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ สุระคำแหง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายอนพัช เพชรเกลียง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงอติพร ตาดำดา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายภัทรพงศ์ จินดารัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ตินหนู

้

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายธนาวุฒิ รัตนผล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายพีระพัฒน์ ธรรมดี

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายธนพัฒน์ เทพธารี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายณัฐพล ศิริรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายวรากร แก้วธาราใจ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงพัชรีพร กาญจนสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงทิวาภรณ์ สุยสุทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงพวงทอง ปานรังศรี

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายปรเมศร์ สุทธิสังข์

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายชัยวุฒิ ศิริรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

บุญกำเหนิด
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงมินตรา รัตนบุบผา

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายรัชชานนท์ โทแสง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายณัฐวัศ ธรรมชาติ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงพิชญดา หนูเพชร

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงกุลรัตน์ อมรยุ้ง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงชมพูนุท สังขพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายจักรภัทร สงกลิน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงณิชกมล หนูพิชัย

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงวิลาสินี ปลืมใจ

้

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายจิรภัทร อุดรเดช

๐๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายชญานนทร์ สุขสว่าง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทสุวรรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายธนัชธรรม รัตนกุล

๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงนิธิศา เรืองศิลป

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงพิชญาภา วรรณรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายณัฐนันท์ ปาโต

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงเขมจิรา ราชปกษิณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงแพรวา ศรีรอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทิพยรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงปาริตา ตุ้นยุทธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายปาณัทพงษ์ นาคราช

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายปารเมธ สุกเกลียง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มากแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายพุทธบุตร บุญศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายจิรวัฒน์ พูลผล

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงปณิชา พิทักษ์คมเดช

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายกฤษฎา พรรณราย

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายเทวินทร์ เงาศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายทักษดนย์ จันทะศร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงไปรยา ประกวดแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงวาสิตา สงแสง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ เทพนุกูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายศิริวรรต กุ้ยเซ่ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วนวน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายเกียรติรัตน์ บุญแก้วคง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายวสุวัฒน์ ยอสินธุ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายธีรวัฒน์ สุวรรณชาตรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงนูรูลไอน่า ตู้จินดา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พรมดำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงศรัญญา สาระธนะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงวาสิตา เจนจิตภักดีเดชา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายณัฐนนท์ มันคง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายอนุสรณ์ แก้วมณี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายติณณภพ ละม้าย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงณัฐเนตร สมหานึก

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายศุภกร ไชยแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงดวงกมล จันทร์มณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายปฎิเวศ มิสโร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงกันติศา สินธุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงกมลชนก ประสมวัน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงสุภาวรรณ์ แก้วนวลจริง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุโขพล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงสิริพร รอดไสว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายอัทวุธ เสาะใส

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงนิตยา ก้งวัตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงสิรินันท์ สะรุโณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภู่สาลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายนนทิพัทธ์ แก้วศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพิชญาภัค เนียมแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายกิตติพงศ์ ชัยชะนะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงเนตรนภา เอียดมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงกวินทรา ชาตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงบัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงภัทราพร สิงห์ครุธ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงปารมี มุณีแนม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ มีทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ สุดสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายเปยมศักดิ

์

แซ่เสิน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายตรีวิทย์ บุญหลง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงศิริพร แก้วประดับ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายตรีนวัช นิจจำรูญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงอรชร ชูเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงหงษ์หยก ลี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงวาริชา ไชยภูธร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ เกิดทรัพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงฟาใส มู

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงเกวลิน ศรีไหม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายอานัส ราชแปน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายณัฐดนัย สันตะโร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงศรินยา สิทธิศักดิ

ิ ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงไอรดา ศรีดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ เจริญสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงมนัสวีร์ ขวัญสุด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทโชติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงณัฎฐธิดา พรหมคง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายทรงวุฒิ

ิ

คงศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายณัฐศักดิ

์

บุญตามช่วย
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงวรัญญา หนูเสน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สกูลแพทย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายพงค์เทพ ชูเชิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๗๙
นายธรรมธัช รังศิลป

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงขวัญสุดา เจนจิตภักดีเดชา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงปยธิดา วรวุฒิวราภรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงณัฐวดี ไพจิตร์จินดา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายณัฐภัทร ยู

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงอริศรา เส้งนนท์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงธีรดา ท่ามสุนีย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงกฤติยา สุวรรณชนะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายภูมิทัศน์ สิเด็น

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงนดี ม่วงทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายสุรชัย ลีลาวัฒนเกียรติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงรัตนา บุญยรัตนพงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายครองศักดิ

์

วังมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงธัญชนก เปยกลิน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๓
นายโอ๋ แสงทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงบิสมิลลา โต๊ะนาย

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงธิดา กัลยาพราก

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายกฤษกร แสงศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อันทราศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายธนัตถ์ โชติโรจน์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงสาธิตา เอียมกระจ่าง

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๐ เด็กหญิงพรรณารายณ์
มงคลพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายนันทกร เพ็ญศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายวชิราวุฒิ คงหวัง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายพงศ์ศิริ ทัพพะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงตะวัน ลัภกิตโร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงศิริญญา สารพล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงศิริมาศ สำนุตโต

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงปยวรรณ จินดาดำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายสิทธิกร สิงหะตะโน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงพิชญาภา อ่อนชุลี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายธราเทพ เพ่งพิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแซ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงศิรประภา วิสมิตะนันทน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงธัญธิดา แซ่ฉัว

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงนภัสสร นพรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงนันทิยา แก้วบุบผา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงอุทัยรัตน์ สงวนเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญแม้น

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงสุพัตตรา ชูเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงเสาวณีย์ สังวาลย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภักดีชน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงศศิวิมล กลันทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงสุชารี ดิสโร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายฟาร์ฮัต บิลลาหลี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงสุภัทรตรา พันธบุรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา หนูทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงสุชาดา ขาวผ่อง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงอารยา โชติโย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายวิษณุ เต๊ะสัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงวรรณภา ฉิมหนู

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงสุพัตรา บุญกะสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ดุลยจิต

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงธนสุกาญจน์ ขวัญดำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงสุนันทา วรพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงอภัสสรา เทียมเมฆ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายกฤษฎา ทองมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงตรีเนตร มณีโชติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงลินดา แก้วพรม

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงธัญสุดา แก้วปาน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วหนู

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงสุพิชชา นนท์ทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงธนิษฐา บุฐชูวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงปยธิดา ไวยานนท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงทอฝน นวลแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายยศภัทร นุโยค

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงปสุตา ชูละเอียด

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงแพรวา แก้วเจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงณัฐริกา แสงสุบรรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายวิชยุตม์ หนูแปนน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงสิริวดี เพ็งสกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงอทิตยา ทองรักษา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงวรดา วังแกล้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายชนะชัย หนูชู

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ หนูแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายสรยุทธ สืบสันติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงนีน่า แวหะมะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขโณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงอรัญญา แก้วปาน

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายวสุธร บุญเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายนพรัตน์ หมุดแหล๊ะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงนาฎสุนิสา รัตนศร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพิลาศ มุณีรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายภูวดลย์ ทองจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงฐาปณีย์ คงสม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงพิณธุอร ขวดทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงเบญญาภร บุญวรรโณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงวรานุช หัดเลาะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงพัชรี บัวเลิศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงแพรวา ศรีรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงภัทรธิดา เจิมขวัญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ชัยชำนาญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงจุฑามณี บุญคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

เขียวเหลือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงธัญชนก เพชรรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงนลิน ไทยยัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายก้องเกียรติ พรหมมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายภาณุพงศ์ บุญชูดำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงซาเนีย มัสอิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แซ่หลู่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชำนิธุระการ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายภัทรดนัย สอนจิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงรัชฎาพร กาสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายอภิชาติ จิโนวัฒน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงชลษา แก้วหนู

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงธิฎารัตน์ แก้วปาน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงปยะนันท์ มาลีสุคนธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายเพทาย นักว่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงนันธิดา ขุนศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ จำปาวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงบัญฑิตา ชูรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายธนาณัฐ ไกรสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายสิทธิพงค์ ตู้เฮียน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงนฤพร ส่งศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงจอมขวัญ วงศ์คำจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายวรายุ ทองฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงนำทิพย์ เพ็ชรสังเวียน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายวรวัส คมคาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายศิริพงค์ วันเล็น

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายวงศกร มุณีแนม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายศุภวิชญ์ พุทธพงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายณัฐกิจ กิจแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายนันทวุฒิ ภักดีพลเดช

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายรวิพล อินทปนตี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายศิวกร แก้วทองพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายสิรวิชญ์ กุ้ยเซ่ง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายสุภวัทน์ เม่นฉาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงจิรา จันทรมณีกุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงดาราธร วงศ์สมุทร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงทิพย์ภาพร ศรีสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์แท่น

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงนาตาลี หนูมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงเพชรลดา ฆังคะสะเร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงยุวรัตนาวดี เหมาะประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงวริศรา หมืนวรดี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทสาระ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสำราญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายนิติพงศ์ สุวรรณชาตรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองรักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายอนันดา แท่นทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงช่อเพชร แก้วกลาง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงบุณยานุช ทวีรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงปยะมาศ เขาบาท

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงพรรณวิสา สว่างอารมณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงอนันตญา พันธ์คง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายคทาวุธ เล็กลำพูน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงจริณญา ปานช่วย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงโซเฟย วงแหวน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงณฐนนท สายชล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงณิชา ดังเด่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ จริตงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ แซ่เห้อ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงสุชาวดี สงสัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงเอมนิกา หมัดอะดัม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายธนาวุฒิ พรรณราย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงกิตติญา ช่วยชืน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงณัฐวรา วัฒนยนต์กิจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงณัฐสุดา สุวรรณชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงเพลินพิชญา ผกาแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ชอบงาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงศศิมา พรหมศิลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายภัทรยศ รักษาผล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายเสมา เพชรทรัพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงพิชญ์ธิดา คำแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

หมานหมิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายอรรถภณ อุไรรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงชนาพร วงค์ล้อม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงธิติกานต์ พงษ์บุพศิริกุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงมุทิตา นิลละออ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ หวานแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงวิภาวดี มลสิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงวิไลพร เพชรมาศศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๒
นางสาวศิรประภา ทองกอปาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงสวรินทร์ เดชแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงอรพิมล ชำนาญสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายณทรงพจน์ บุญประสม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายกิตติพศ ทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายวีรภัทร สายวารี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงกรกมล สุวรรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สุราตะโก

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงอริยา ปลืมภวงค์

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๑
นายสืบพงษ์ คงเนียม

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงจุฑาธิป ภัครสิทธิวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายอินโซ แซ่ลิม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายพิยะดรณ์ สุวรรณกลิน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงลลิตภัทร ไฝด้วง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงลลิตา ไฝด้วง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายธนกร สิขะโต

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงจิตติมา ทิววัฒน์ปกรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อนุจร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงณัฐพร เนียมศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายสิรภัทร หมัดอ่าดัม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงสุชานาฎ บัวนุ้ย

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงนิภาพรรณ ทันงาน

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายกิติศักดิ

์

มานะจิตร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงมุซีร่า เย็บแม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๗
นายศุภชัย ขวัญสุด

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ แก้วประสม

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายอรรถพล บัวเพชร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๐
นางสาวรมลวรรณ คำพงษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงนาตยา ศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงวรพิชชา วงศ์ยะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายธเนศ ทองยัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายณัฐพงษ์ นุชเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายเลอสรรค์ จิตตามัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายสิงหา ธรรมรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงพุทธรักษา คุ่ยยกสุย

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายภานุพัฒน์ ยิงขจร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายวรรณชัย ชูถึง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงปานชิดา สามทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายพงธณา คงบัว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงกนิษฐา ศิริวัฒน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายจักรรินทร์ คงอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงอรอุมา ชูสุวรรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายอมรวิทย์ แก้วสีดวง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงเกตุกนก เกตุแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายปวริศ โมคะรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๕๙๙
นายอนันต์ จามิคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๐
นางสาวชลธิชา ดาราโชติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๑
นางสาวหงส์ฟา อินทร์มาลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๒ นายKHAT LIN KO KO KHAT LIN KO KO ๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๓
นายรชานนท์ เรืองแจ่ม

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงอัญมณี เมืองจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ ธนอภิรดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงสมิดา เปยทนงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายธีรยุทธิ

์

สุขบางนบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๘
นางโชติกา รอดทรัพย์ ๑๐/๕/๒๕๐๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๐๙
นางสาวขวัญชนก เรืองเพ็ง

๑๒/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๐
นางจำลักษณ์ เบียเวอร์

๑๐/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๑
นางวัชราภรณ์ ใจวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๒
นางสาววิกานดา จันทสะเร

๒๘/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๓
นางสาวศิริพร จิตตามัย

๒๔/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๔
นางสาวสิริธันย์ ขวัญแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๕ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๕
นางจันทิมา ดวงแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๐๓

หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๖
นางสาววรกาญจน์ สุดเลิศ

๒๑/๙/๒๕๑๕
หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๗
นางสาวธัญญาภรณ์ ภู่กัน

๒๘/๔/๒๕๑๗
หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่สิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๘
แม่ชีวิภา น้อยดี ๓/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

คลองเปล  

สข ๕๔๖๐/๒๖๑๙
แม่ชีสุธีรา ไพฑูรย์

๑๙/๐๒/๒๔๙๓ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

คลองเปล  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๐
นางอฑิภา แก่นยะกูล

๗/๑๑/๒๕๐๖
โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

คลองเปล  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๑
นางสาวภัคชนน ยอดพรหม

๒๒/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

คลองเปล  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายธนภัทร ภูมิพัตร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายเจนกิจ ลิมศุภสิน

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายกวีพัฒน์ จันทรประดับ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายวทัญู รอดสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายธนโชติ สามทอง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายสุวัฒรังศรี วัฒนชัย

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายธนกร แซ่เฮง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายจักรภพ แสงจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายตนัย เพชรม่วง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ ชัยสุวรรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายจิรพัฒน์ เทพฉิม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายเดชรวี จันทวัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงมณฑิตา ขุนดำ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงอริสรา สโมสร

๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ วศินบุลากร

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงพิกุลแก้ว บุญมณี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงจรรยพร ถวิล

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงณัฐชนน วิเศษรณยุทธ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ทองสุข

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงปยธาดา ธนะโชโต

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงรชิดา รัตนวัน

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายนภัสรพี นพสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงกรวรรณ จิตภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายภูวดล สาแมปูโจ๊ะ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายอัครเดช สาวะดี

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงสุพิชชา สุขขวัญ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงธนพร ทองมาตร

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงสิริวรรณ พูลสำราญ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงดนยา ช่วยปาน

๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงภัทรธิดา ขุนทอง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายรชต รักนาย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ หนูชู

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายทินกร พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายวรากร มีแสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายพุฒิโชติ ฝอยทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงตรีลดา แสนสนุก

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงศศิรัตน์ รัศมีอักษรสกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายอรรถกร กสิพูล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายณชาคร จันทร์นวน

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายอธิวัฒน์ คุณนาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายเอกชัย พลสุด

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา พรหมจินดา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงชลธาร ฉันอารี

๓๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงแก้วกัลยา แดงอิม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงสุชานาถ ไกรแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ แมนวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๖๙ เด็กหญิงชนกมัณฑนา
สุวรรณโณ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงชนิภา ปลอดสม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงพัชราภา จันทร์แจ่มศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงลลิตา รัตนวารี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงวิลาสินี รัฐวิเศษ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงเขมจิรา พูลพร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงอัญชิษฐา สโมสร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงชลกานต์ แก้ววิจิตร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงลีลาวดี สงสัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงวรารัตน์ เหมทานนท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงพชรธรณ์ สังขารักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายชาญวุฒิ ชะนะกูล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายชาญวิทย์ ชะนะกูล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายณัฐกรณ์ อักษรสม

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงชนิกา ไชยมุณี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๗ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงพรนภา ริวกาญจนา

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงพัชรี สามสุวรรณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงณภัทร สรรเสริญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงวิภาดา เพ็ญแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงธันวาพร ก้อนนาค

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายณัฐเศรษฐ สุวรรณการณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายศักดาเทพ พิมพา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายสุทธิภัทร หงษ์มณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายณัฏฐภูมิ ประทักษากุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงปนัสยา พันธุเสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงโสภิตา ชัยสุต

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงปญฑิตา ปนคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายธนวิทย์ ไชยทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายพฤฒินันท์ พูลเอียด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายชัยภัทร อัมโร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายฐานพัฒน์ เม่งช่วย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายวรเดช ไชยมุณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายสิริเดช ชูแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายภูริศ บุญจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายวีรภาพ มีทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายพงศกร สิทธิวิเชน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายพรเทพ พิณโท

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงณัฏฐชา เพ็งดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงญาดา โพธิพงศา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายสรรเพชร เรืองยิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายชนะชัย ฉิมสอาด

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายธราเทพ เอียดทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายเบญจพล ทาจุมปู

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๔
นายสุรเชษฐ์ รงทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ ตรงจิตต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงพรรณนิสา ศรีนวล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๗
นายนิโรธ วิชาธิคุณ

๑๕/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๘
นายวินัยพงษ์ คำแหง

๑๘/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๑๙
นายวิทยา กลางวัง

๑๙/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๘ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๐
นายรพินภัชช์ เกลียงสง

้

๐๙/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๑
นายอิทธิพล เพ็ญสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๒
นางศันสุณีพร นิยมวาส

๐๗/๐๗/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายธนาวุฒิ ทองเท็ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่เตีย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงจัสมีน เส็ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายนิวิฐพล โภชนา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายสรอรรถ นิมนวล

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงตัสนีม ขันธศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงนฤมล เชือกูลชาติ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๐ เด็กหญิงสุพิชกัญธิญา
สุขราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายวรปรัชญ์ แซ่นิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายอัฟฟาร หมันจิต

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายวรุตม์ แก้วประดิษฐ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายเศรษฐพล รติประเสริฐ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงรวิวรรณ แซ่เต็ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงปยะฉัตร บัวศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงอัญชลี จิระกาล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงปานเนตร อภัยพงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงธัญพิชชา สังข์ทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงสุขกมล รัตนวรรธนะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงณญาดา เจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงอารีด้า เบ็ญยู่โสะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายกรวีย์ อังกุรเมธา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายพีรภัทร คงรอด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงวนัสนันท นันทวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงวันวิสา รัตนโอภาส

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงวิรินญา สังข์รุ่ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงดานีญา บิลร่อหีม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงบัดดารีย๊ะ จันอิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงศุภกานต์ เหมศิริ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงสินิทธนาถ หิรัญเถกิงพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงฐิฆัมธร กุลจินต์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงกันติยา มีศรีสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงนภษร นวลละออง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๙ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงจริยา หมัดศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัท กลินนำหอม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายอดิเทพ โสพิกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงปญญพัฒน์ แสงมะณี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงรัชดา ทิพย์พืช

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายสิทธิเดช ไชยพุฒ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๑ เด็กชายดลหรอหมาน
หวันเจะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงจันทิมา บุญมณี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายอมเรศวร ลิมะพันธุ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

วุฒิวิศิษฏ์สกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงฟาเดีย ตะแอ

๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงขวัญชนก เสรีอมรพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายอโณทัย วีระวรรณโณ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายจิรายุ รักชูชืน

่

๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายทรงยศ สงคง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีสุวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ไตรยะวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงจณิสตา ศรีจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริเพ็ญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงญาสุมิน เซ็งยี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงณัฐชา คชาชาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงทิพรดา คชกูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงธัญพร มาลีผล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงวรรัตน์ แซ่ตัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงสาวิตรี มะเลโลหิต

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอภิญญา แซ่เฮง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายศรายุทธ ทรัพย์สิน

๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายธนิสร สาคะรินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงธนพร แสงศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายณัฐนันท์ กองสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายรุซดาน หลำสะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายวุฒิชัย ดวงยีหวา

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญศิริพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เเก้วอนุรักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๐ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงธัญญ่า เมืองศรี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ นิลพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงมาริสา ชูวิจิตร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พรหมจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงอารีญา หมัดอะดัม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายสรวิชญ์ สะอาด

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายสายลม นุ้ยจินดา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงชาลินีย์ คงประมูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงอิสราพรรณ บัวศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงชุติมณฑณ์ คุรุกิจ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงวัชรินทรา สังข์ทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงอรบุษรินทร์ บุญตามช่วย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายปยวัฒน์ อนุวรรค

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายเมธาวัฒน์ จุลนวล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายสุทธิพงศ์ ขวัญนาค

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายสุทธิลักษณ์ มานะการ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สโมทานทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงจิรัชญา เต็งรัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงนันตชา วิลารัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงนิตยา ทองไสย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงบุษกร อ่อนละไม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงพิชญา หน่อเพ็ชร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงเพชรลดา ชุมทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงวรรณพร อินทรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงศิริพร สงสุรินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายพงศภัค วิญญารัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงปณนิกา วุฒฺนิติกร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินต๊ะเทพ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายจินดาพล เกาะกาเหนือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายชิตชวัธ ศรีเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายฐิติวัฒน์ อุไรรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ สังข์แก้ว

๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ อินทสโร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา รัตนวงศ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๑ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงเบญจพร ขุนจันทร์

๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงปภาวดี ศรีอ่อน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงรัตติกาล ตันสกุล

๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

สวัสดิรักษา

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายเทพพิทักษ์ พรมเมฆ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงพุทธรักษา ไชยทิศ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายอรรถวิทย์ พ่วงคง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายสุทธิชาติ ศรีสมพงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงพลอยระพี ไชยพูน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงโมลิญญา แสงจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงอาภัสรา สกุลเด็น

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายณัฏฐพล คงนุ้ย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงดวงฤทัย โรมจุรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงวริศรา อัตตะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงอุษมา ว่องวุฒินันท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภูมิผล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงลลิดา เคอาร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงลีลาวดี สืบสาย

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงสุทธินันต์ จันสุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงณัชชา เเซ่ภู่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผลทวี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงมนชญาทิพย์

อุทัยพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงมัณฑนา พะสริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงสถิรดา อ่อนทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงอิสรีย์ วรรณเพ็ขร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โกศล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ ดิษฐสระพงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงธนัชพร พริกเบ็ญจะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงเจตปรียาณี จิตศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงจิดาภา จีนศรีคง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายภูเบส สว่างแข

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายศีกดินนท์ สีแก้วเขียว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงชลธิชา มูลไธสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุตะมะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงนภัสรา พูลคุณานุกูร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงนาจาวา มะสะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงปฐมพร สังขชาติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายกรนันท์ ด้วงเหมือน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงศศิมล วรรณดาว

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงซาดา สังวรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงทัศนีย์ เล็บกะเต็ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงปริชาต สงแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงอิศรา จันทร์ชาตรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงชลธี ชูแสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงชุกาญจน์ ชินบุตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงพิชญาภา ฤทธิมนตรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงวัลวลี ดวงตา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงวิยะดา สว่างรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงสายชลธีชา ศรีพุทธา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมตู้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายภูริพัฒน์ หมืนภู่

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายภัครพงศ์ นาคเพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายภราดร สุวรรณเปยม

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายยศพล ธนดล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายศุภณัฐ กาญจนโชติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายอานุภาพ อนันตเวชวิทย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายณัฐากร กัณฑ์แก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงบุญธิตา ปานนุ่ม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงวานีตา ดุลญา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงสายธาร หีมเบ็ญหมาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงพนิดา แทนศิริ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงรัตนพร รุจิราวงศ์วัฒนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงจริยา วุฒิรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงปฐมาวดี สุขมาก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายตนุภัทร ชืนจิตร

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงมนสิชา แซ่ลิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงอาริยา หลำเบ็ญสะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงอภิชญา เรืองศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายณัฐดนัย จันทรวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายสรสิช เภาศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายปนพงศ์ ผันมะโร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงช่อผกา ชัยศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายณัฐพล ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายภูมินทร์ สุวรรณโณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายภูมินทร์ แช่เฮ้ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงทักษิณา ลัภกิตโร

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงอุษา ยอดทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายอมรเทพ ทินณรงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายทัศนัย คชนนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วศรีหน่อ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงญาณิกา เพ็ญสุวรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงปาณิสา ชูหะรัญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงภาวิณี จิตตพงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายศุภกร วงษ์จันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายอนันดา อินทมะโน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายธีรภัทร ชืนอารมณ์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พุมมาเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายวรวุฒิ ทิพย์มณี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายสธาเทพ เทียมชือ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายวาสนา คูสุรังคณานนท์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายภราดร สอสอาด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงแพรวรุ่ง หนูแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๗
นายศราวุธ หวันยาหวา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๘
นางสาวปลายฟา ชัยกำธร

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๑๙
นายณัฐกิตติ

์

บุตรสาร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๐
นายณัทศักดิ

์

บุญรุ่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๑
นายธนศักดิ

์

อุ้ยหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๒
นางสาววิธัญญา ทองคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๓
นางสาวสุธิดา ชัยวิญญ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๔
นายประวิทย์ เศวตสุทธิสิริกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๕
นายยศพัฒน์ ชูทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๖
นางสาวมาลีฮวนน่า จันทวงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงรังสิมา ศรีรักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา ทองฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงวนิดา บุญแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๔ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายภูตะวัน มหาสนิท ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายสุชาติ วงตาผา

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์จันทา

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายวัชระภรณ์ แจ้งเจริญภรณ์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายพีระพัฒน์ เบ็ญเหม

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงธิดาพร แหงใจ

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงเหมนิภา นวลนิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายสมปอง สดใส

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงสุพรรณญา ภมรภักดีพิสุทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงนันธิชา ตุเทพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงพิรัชญญา ภักตรดี

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โชติมณี ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายสุรชัย สายถนอม

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายวีรภาพ แสงสว่าง

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายอาหมัด วงศ์นิกร

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายอานัส โต๊ะเหมาะ

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายสัภยา มณีรัตน์

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายวรวิทย์ บุตรวงษ์

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายขจิตศักดิ

์

จันทร์สว่าง
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายศาศวัต ขาวละเอียด ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงณัฐชนก ชูแก้ว

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงชลธิชา มณีโชติ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงศิริวัลย์ แซ่อึง

้

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองทา

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงนุชสิตา อุสมาน

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ ด้วงเงิน

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ หงษ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายญาซีสย์ สุราตะโก ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายภูมิเมธ ขวัญชัย ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายอัษฎาวุธ สาระนัย

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายภูบดี ปานดำ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายกัญจน์ เชาว์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายวิชชิวุฒิ พูนำทอง ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายฐาปกร สุวรรณมณี

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายศุภกรณ์ แสนนาค

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๕ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายอัฟฟาน แหละตี ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ มณีรัตน์โชติ

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายศุภวัฒน์ ชุมแก้ว

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงวทานีย์ พ่วงพี ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงภัณฑิรา รักษ์วงศ์ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงกัลญาภรณ์ สุวรรณกุศล

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงศรัณญ์พร ชินกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงจันทกานต์ ประจง ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงพิจิตรา แก่นตา

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงนภสร คำประสิทธิ

์

๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงชลนิพา เอียมสุวรรณ

่

๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงอินทิรา ฉินเตียง

้

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงวาสนา อัญชลี

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงมุกดาวรรณ หีมหรับ ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงกัลยากร รัฐนิยม

๒๐/๙/๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงสุนิษา ซือตรง

่

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงนฤมล หนูปาน

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โนนผาง ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงนรีรัตน์ สมพงศ์ ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงบุญธิดา ศิลปทองคำ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงแอนเจอลีนา

วงศ์ดารารัตน์
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายฮาซัน ฮามะ

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายอัณวา ด้วนมี

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายเมธาธัส หอมหวน

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายสิทธิชัย ชูสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายศรายุทธ สวนน้อย ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ หลำเบ็ญหมาด

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายหรรษกร พรหมสุทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พละชาติ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายอลงกรณ์ พรมน้อย

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายอัครชัย ถิระพร ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายอานัส วงศ์นิกร ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายชาติชาย ปญญาลักษณ์ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงนุจรีย์ สุวรรณสิทธิ

์

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช่วยคำ

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ เกษรักษ์

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายมุซซัมมิล สุขพันธ์ ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงลิต้า แก้วมณี

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงกนกพรรณ แก้วนวล ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงอัญชิสา ดวงมณี

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงลลนา สินเปย

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายสิรภพ อัตตะสาระ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธำรงธวัชชัย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงกุลธิดา แสงอุดม

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ วงเวียน

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงธัชพรรณ อิมจันทร์

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงวิภาวิ แก้วประดิษฐ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงจิรัชญา จันทชูโต

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงสุภาวดี ทวีจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงวรัษฐา ทองวิเศษ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายธนภัทร์ เหตุเกษ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายกฤษนัย จันทร์สุวรรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายพีระพงค์ เสนาคง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายณัฐพล นันทะชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงสุพิชญา กำแหงกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายธนากร แซ่เก๊ก

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงสกุลรัตน์ ช่วยเมือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงชนิกานต์ เรืองฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงเสงียม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายอรรคเดช ขวัญชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายอธิชนม์ พุทธา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายวรัญู บุญมี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายต่อลาภ คงทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงดลนภา กาฬรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงธัญวรรณ นรรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายบุริศร์ ปตติศานต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงตรีชฏา สามะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๒
นางสาวฑิตฐิตา กาฬรัตน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงธีรกานต์ ทองศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายสิทธิชัย ชัยขัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชุมปราง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๖
นางสาวชญานิศ แซ่ตัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงเปรมสินี เกือหนุน

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายภูวนาถ ปนเขือนขัติ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงปยาพัชร ศิริบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงณัฐนรี จัตยาวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายธันว์เฉลิม อุ่นสร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายปวเรศน์ สังข์ทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงศุทธินี เจนศิริเจริญวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์

หอพัฒนาวุฒิวงศ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายทักษ์ดนัย เกิดลาภ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธนภูมิ บุญวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงพิรดา บัวจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงปรียาพร นิลแก้วดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงธิติมา เพชรเจ้ย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงกนิษฐา ชุมมณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงกชนิภา ภู่ภักดีพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงญาณิกา รักษาษร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงภรณ์ชนก หอมจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายอานนท์ เด็นหมัด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงอิสราภรณ์ จันทฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายชวนันท์ บุญมี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ประกอบผล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงกชกร ทองนะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงวริศรา ชีวโสภณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์รักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ หนูนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายชัชรินทร์ อินทร์ทองแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ จันสุกแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายชาคริสต์ ศรีสงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงวรางคณา ขุนธน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงพนิดา เอียมสะอาด

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา จักทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงจันทิมา มลิวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายกฤตัชญ์ จินดาวงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงธมลวรรณ รักจุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายณภัทร ศรีคงคา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงนาตาลี แวมะนอร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงอรพรรณ พิทักษ์บุตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายพีรพัฒน์ จิตตพงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงสุนิสา โภชสารี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงปยธิดา แปะเฮาสุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

หนูดำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายพลวัต ไชยขัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงปนอนงค์ หนูทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายวรยศ วงค์ขัติย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ ศรอินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงชุติมา ชุมรักษา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงฉันทิสา นิลทะรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายพงศพัศ เอียมลีลาพร

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายธีระสิทธิ

์

คงกอบสม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงอาคิรา อับดุลเล๊าะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุธิดา ชุมมณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายสุชานนท์ เรืองสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงโชติกา สวนแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมณี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายธนภูมิ ทองรัดแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายจิรายุทธ พลายด้วง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงทักศิณา แก้วนิล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงอัญติมา ยางทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงปุณยาพร ลือจันดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายณภัทร พลอยสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายชัชรินทร์ แซ่เหย่า

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงศุภนุช ศรอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา พูลเดช

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงจรรยพร เทพอรัญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงปยากร ณ พัทลุง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิเศษรณยุทธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงปานไพลิน แสนทวีสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บูละ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายพสิษฐ์ ชวาลีวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายฑิชากร โล่ศิริวงศ์สกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายวรวุฒิ แซ่ใช้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายสรวิทย์ สายวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงพรลภัศ มุสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ แก้วพลอย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายบุญบารมี ศิริพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายพงศ์พิสิทธิ

์

รัตนามุณี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายกิตติพล ศิลปวิลาศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงณัฐพร ไชยรักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงกนกอร บุญทองคง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายธีระเทพ หีมคง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงธัญมน เกษตรสุนทร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายปยะวัฒน์ ชุมทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เลือนนก

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงพลอยฟา สุวรรณบัณฑิต

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงกชกร ชีถนอม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายชาญชัย ขุนธน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพงแซง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

เกตรักทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงพรชิตา สะอาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายอภิวิชญ์ จงเจริญวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงศิริมา แซ่ใช้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายพลากร คงแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายอดิศร สุขยะฤกษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงฑิตยา อ่อนหนู

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายกฤษฎ์ หนูไชยแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงโศภิดา อินทรวังโส

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงภัคจิรา รัตตัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วมาก

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงทิพย์ธิดา แซ่อึง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ชูช่วย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงสุนิสา สาแหละอาดัม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายธีระเดช ทิพย์สุวรรณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ ชอบผล

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงศรารักษ์ ชลภักดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงปนัดดา นิลพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา บิลเหล็ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ธรรมรักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๖
นายเทพณรงค์ สังข์พุทธทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงอนามิกา สิริ   บุญสนอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายราชันย์ จันทรสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายศุพัชรพงค์ จันทรมณีวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายเขมทัศน์ เทพนะ

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายกฤตบุญ นพสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายณัฐพงศ์ จินดาผ่อง

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงอรไพลิน มากจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายณัฐพล พลเดช

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงนริศรา บุญเลิศ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ศรีทวีกูล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายสงขลา ดำดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงสุชัญญา อิสรโชติ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายวชิรวิทย์ สุวรรณเวศ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ลิมสกุลวิวัฒน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงวรพิชชา งามวรกิจ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงกาญจน์สุดา นวลวิไลลักษณ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายภัทรกฤต ฉิมมี

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายรุ่งวิกรัย มณีดุลย์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงขวัญหทัย จงพินิจจิตเทียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงปาณิสรา โชติมุข

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายบุรินทร์ คำมี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงอินทิรา จิตนุกูล

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายติณณ์ สร้อยสุนทร

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ นาคบุญช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายพันธสัณฑ์

โง้วเจริญไพศาลสิน ๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงฉัฐกนก อุไรรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายเอกกร กาญจนแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายธนภัทร รวยรืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงพิปุญญา บุญวรรณโณ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายพุทธิ

์

หนูสันโดด
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายณัฐชวินทร์ อินสมภักษร

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงกานต์สินี นวลสุวรรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายจิรภัทร ประกอบชัยชนะ

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ตรีไวย

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายณัฐดนัย

วชิรวัฒนากาญจน์ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงนภสวรรณ ประดับจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายสฐิภพ วงศ์วัชรานนท์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์ ณ พัทลุง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงดิสนีย์ โชติ

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายนฤดล ประสาทแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงวิชญาพร ชาสงวน

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงนุตประวีณ์ ทองเลิศ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงชนัญชิดา อาหลี

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วทอง

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงกันยพัชร พรหมพิทักษ์กุล

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงกัญญาวีย์ กาญจนประภาส

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงลภัส คีมทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายฐานะรักษ์ แร่ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงกุลณัฐ บุญรัศมี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายภาคิน อัตตาสิริ

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงปทิตตา จงกุลมณี

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงชาลิสา ทรัพย์สิรินาวิน

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงญาดา สังข์หิรัญ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงนันทชพร ภุมมาวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ หมืนหนู

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงพรณิชา เยียมสุวรรณ

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงพรรณพัชร วิริยะธรรมโม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๔ เด็กหญิงกนกดารินทร์
โชติช่วง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงพีรดา จารุพงศา

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายดุลยพล ช่อผกา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายปณณวัฒน์ คงบัว

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายสิทธิพล อินญายารยศ

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายภูวสิษฎ์ ชาญณรงค์

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๐ เด็กหญิงปารามิสตรา รัตนมโนรมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายศุภกฤต เกิดขุมทอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายพสิษฐ์ ชูเชิด

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายณกมล เตชะวรรณโต

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายเธียร โคตรศรี

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๕
นายธฤษณุ ศุทธิธนาธาร

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายวิชญ์พล ราชสุวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายพิมพ์อักษิพร สว่างศรี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงณัฏฐากุญช์ โง้วประเสริฐ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายธีธัช ชูมณี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายธนาธิป อุไรรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายบวรลักษณ์ โปจีน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงเภตรา รักษาศีล

๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายธนโชติ แสนเกือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายภัคธีมา ละมัย

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายกฤษฎา โกมลตรี

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงปวริศา สุขเอียด

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงสิริอักษรณ์ สุวรรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงอรอนงค์ กมลศรีโรจน์

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายธีรเดช เหมสวาท

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายศุทธกานต์ เทพขุน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงปุญลดา ดิษฐาจารีย์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงเอือการย์

้

พฤฒิพรรลาย
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงกันยพัชร หนูทอง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงภคพร ซิวจ้าย

้

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายปรัชวิญณ์ แก้วมณี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายจักรพนธ์ จันทร์ประทักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายปรินทร เปรมใจ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงกุสุมา สาวิโรจน์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงณิชชา พลังสันติกุล

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงปทวีกานต์ แสวงบุญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายณชพล ท่อนทอง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ โกมลตรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วยศกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงนงนภัส ศรีสุข

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายกษิดิศ ชูมณี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงนรีรัตน์ หนูสุข

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายฤทธิชัย แก้วนุกูล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายโกเมศ ตรีรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงสวรส รักษาราษฎร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงดวงกมล ทองวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายภูธเนศ บิลยะลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายไบอัน ศรีกล่อม อึง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงอมรประภา ชูเพ็ชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงสรัลรัตน์ ชีวหิตานนท์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายสรวิชญ์ สุขเอียด

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงนิสรีน หมัดอะดัม

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายเจอร์รี

่

ทองบุตดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อินทรา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงสลินทิพย์ ดอกคำใต้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงชลณัฐ สุระคำแหง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงธัญสินี ภูศักดิรังสฤษฏ์

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงปุณณภา ธรรมชูเต

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงรุสนานี หมัดอะหิน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายวรเมธ ลักษณวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายอัครชัย โต๊ะบ่าเหม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายชานน พรหมเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายกรวิชช์ ยิงยงธนวัชร์

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงสุนิสา หมัดชำนาญ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงณัฐริการ์ เบ็นกาเสม

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายอาวุธ เจริญวิริยะภาพ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายกรวิชญ์ สาระวิโรจน์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายณเดช นีแง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงศดานันท์ คำโตนด

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงอารดา หมัดเหย็บ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงประภาแก้ว จันทร์ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงวนัชญา นาคทองเจือ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายวัชรพล ทองคง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายภัทรกฤต ทองสลับล้วน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายคุณานนต์ ลีเพ็ญ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงแพรไพลินณ์ ดวงสุวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงธนพรรณษร สุขมี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงสุชาวดี ปนคง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงสุทินา ทองนุ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายมานวรรธน์ เซซัง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงกวินชิดา สมัยชูเกียรติ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายวุฒิภัทร เม่งช่วย

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงอาทิตยา ฉิมเกือ

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงนิรชา มาหะ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพ็ชรจำรัส

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายพงศกร นาคสิน

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงสิราวรรณ นวลศรี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงกชกร ทันประจำสินธุ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายณัฐดนัย เพชรบูรณ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงอัจฉรา ทัศสโร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ชัยสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายกันตพัชร พาหุกุล

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงสุทธิดา ตุ้ยนะ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี วู้นา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงนราพร เหมมณี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ หนูสงวน

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายชิติพัทธ์ สิงห์คร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงวริศรา เระเบ็นหมุด

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงชนากานต์ แก้วมณี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

วุ่นดี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงอุมาสินี แซ่หลี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายนิติภูมิ เจริญศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายณัฏฐ์ รงค์รัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายศิริรัตน์ ทองแก้วกูล

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงพุทธชาติ หนูคล้าย

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายไชยเดช โอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงโสรญา สิทธานนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงสิริมณี ตัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายธนกฤต แก้วนวล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายต่อพงศ์ วู้นา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๕
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเกียว

๐๕/๐๕/๒๕๒๓
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๖
นายสมคิด ชาติดำ

๓๐/๐๗/๒๕๐๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายณชชนน ชูไพบูลย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายณัฐชนน นุ่มคง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายพฤกษ์ รัดแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายพศิน แซ่จง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายพุฒิพัตน์ นรรทน์พัชรกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงกัญชพร ละอองเทพ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนมโนรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงคีตภัทร ดำแปน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงณิชารัศม์ รุจิธีระพัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงภัชณดา หอมจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงเมษา พลัส

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงวรรณพร คงทน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงวาสนา แดงสกุล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงสิริยากร บุตรพรมธิราช

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายธนยศ แสนราช

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงวีซิน ลี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงคุณัญญา เพ็งนุ่น

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงจือเว่ย เจีย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงธิติวรดา พันธ์คง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงณัฐวดี พัฒนกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงธัญชนก เทพนรินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงนรมน สุวรรณวงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงนิชานันท์ พิรีนันท์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงบุศรา สุวรรณศิลป

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงปญชนก แจ่มจันทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงปุณยนุช แซ่โก่ย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายชยพล รวยรืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายชัยวรรธน์ มงคลพิทักษ์สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายชัยนฤทธิ

์

ปรางอ่อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายโชค เมฆพิรุณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายทรงทรัพย์ แก้วพรหม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายพรหมสกุล เดชบุญญาภิชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายพศวัต ด้วงเขียว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายพิชญ์ ห่อเพ็ชร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายพีรดนย์ ศรีสัมพุทธ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายยศพัฒน์ ศิริพัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงกิรดา จิตนุรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงเกศเพชร ลัภกิตโร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงบรรณสรณ์ สุขธร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงชัชชญา เลิศไกร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงชัญญาณัฐ ทิพย์รองผล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงณิชาภัทร เค้าเปยมจิต

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงณิชาภา พิชอังกูร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงณิชาภา ลออวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงธารนลิน จิตซือ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงนวภัต แสงประดับ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงวริศษา ลีลาไพบูลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงสุธีรา หอยแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายกันตภณ ธรรมรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายคามิน ลิมปกันเอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายธนกฤต สังข์จีน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายบูรณศักดิ

์

สอนสงวนวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายปรมี ชอบธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายปาณัสม์ ศรีอนันต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายปานนท์ สุนทรวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงนคร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายวัชรวิศว์ เทพวิลัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงกชพรรณ ภูมิอภิรดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงกัญญาภัค โสตถิพันธุ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงชญานิน แก้วขำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงธัญธร วัฒนะถาวรวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงนภัสสร วิพลชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงปวริศา มันคงพิทักษ์กุล

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา นาคเสนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงศิรภัสสร วังธนากร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงศุภัสรา โกฏรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงสุธาวี จันทร์เศรษฐี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายกายสิทธิ

์

อุทัยรังษี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายชาญ เมฆพิรุณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายฐปกร จินดากุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายณัฐนันท์ กิตติเจริญสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายตนุภัทร ภูริวัฒนกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายติณห์

หมายเหนียวกลาง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายทัตเทพ หลักเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายธนกฤต วชิรอนันต์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายประกฤษฏิ

์

สันตจิตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายพงพิพัฒน์ แซ่ซัว

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายภูตะวัน ศรีสุขใส

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายสรสิช รักษ์วงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงอรกัญญา หงษ์มณี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายอภิชา ว่องเจริญไพสาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หอมแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เกียรติโสภณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงนนทรมย์ ทวีรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงนัจ รุจิระศิริกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงปุณณภา คงดำเนิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ ลาภพงศ์ธร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงภัคคมล องค์เทียมสัคค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายเอกปวีณ์ สิงห์เกลียง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายคชนาถ รัตนมณี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายธนัช เกิดทิพย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายธรา วรานุเศรษฐ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายธาวิน อยู่พูนทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายปณณวิชญ์ สุดถนอม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายภูวิศ พุฒิไพโรจน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายสรวิชญ์ สมชัยชนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายศุภกานต์

ตันติชวโอชานนท์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายศุภพล ยิมสุวรรณ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงพิชญา เพชรคง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงจิระเพชร เถลิงศักดาเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงณิชาภัทร อุยยะพัฒน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงธนันต์นิชา

เกียรติอภิญญากร

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงเบญจพร แซ่หลี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ พีรสุขประเสริฐ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงพรรณฏา ชูช่วย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงปานชนก นิคมรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงธัณย์ชยา

เกียรติอภิญญากร

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายกันตพงศ์ ชูสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายกิตติภพ จิรันดร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายณฐกฤต รัตนพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายธนบดี สอนไกรสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายพิทูร สุทธิชล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายศรัณญ์ กาญจนทัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายศะตายุ มณีโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายสพล ช่วยแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายหัฎฐกร ศรีสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายอชิรวิชญ์ บุตรเลียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายอธิษฐ์ ขุนราษฎร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงกษิรา เกษรสิทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงกีรติ คงบัว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงขวัญหทัย แก้วบุบผา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงจิดาภา รัตโดม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงชนิตา ยงเกียรติไพบูลย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงฐานิดา แก้วสองสี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูผอม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงณัฐวดี ตันติวรานุกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงธัญยธรณ์ เยียมพานิช

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงนภสร พิสุทธิพิทยากุล

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงบุญสิตา พร้อมพุทธางกูร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงพรประทาน เกือรุ่ง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ ถนอมศรีมงคล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงภูริชญา แซ่ลุ้ย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงวิชญาดา กีรติธราธร

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงอภิสรา ยศขุน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายฉัตรภณ หงษ์โพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จิโรจธร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายธนศักดิ

์

ชนม์เรืองฉาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายธราเทพ แซ่หลี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายนิรัติศัย มณี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายบุณยภู เลียมโชคไพศาล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายปณณวัฒน์ เกียรติธนวัฒนา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายพิชุตม์ เพ็ชรมาลัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ ขวัญมณี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายรัชพล ทองหนู

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายศุภวิชญ์ พิชญานุรักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายสิรวิชญ์ พงศ์พิทักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงกนกรัตน์ ศรีวิรัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดำมณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงจักรดาว สุรินยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงชลพิชา แท่นประมูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงโชษิตา ยศมหาลาภกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา สำราญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร หนูสังข์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงนิติธร ทองมันคง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงพิชชาพร รัตนฐิตินันต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงพีรดา

ตังสกุลเจริญพิพัฒน์

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงรัตนากร พรหมทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงศศิกาญจณ์ บุญช่วย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงศิริประภา แท่นมาก

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงสราสินี เย็นใจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงสาริศา ฤกษ์รัตน์สิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงสุจิตา พาหุกาญจน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ ไพบูลย์สมบัติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงอุษณิษา ลิมเฮงเจริญ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายคุณากร อ่อนแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายจิรภัทร ภักดีไทย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายชุติพันธ์ จรัสภิญโญวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายธนกฤต โมลีตนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายธนภัทร อรุณรุ่งเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายนพกร พินิจสกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายนราธิป ขาวทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายอัตกร โชติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายอาคิรา ชีทางดี

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร พิชิตลภัสนันท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงฉัตรชนก อารีคาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงชลธิชา หงษ์มณี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงญาณิฐา อินทะชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงญาดา รอดทองอ่อน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงณัฏฐนิชา อรัญดร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงณัฏฐภัทร เจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงธัญชนก วุฒิเจริญกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉลองวรากุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงนภาพร ฉิมสกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา แซ่อึง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงปรางทิพย์ ปานสี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงปวีณ์ลดา แก้วศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงปยาพัชร เพ็ชรสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงเพชรโศภา บุญแพทย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงภาษิตา สุขสันต์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงภูริชญา จันทน์วัฒนาผล

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงรักษ์มาลี อักษรสว่าง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงวีระธิดา แซ่จิว

๋

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงศศิวิมล จันทะมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงสโรชา บูละ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงสุธิษา กาพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงสุมินทรจาค์ ยางทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงออมทอง เจนจารุพงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงอัจฉริยา จิตหมัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงอัญชิสา รัตนอรุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายกิตติศร ราชนาวี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายจักรรพี นิลพรหม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายจิรัฏฐ์ อนุสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายณวพล เลือนเกือ

่ ้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายเตชินท์ แซ่คู

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายรุจิภาส สุวรรณตรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายวงศ์ตะวัน จันทร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงจิดาภา วิยะรัตนกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา อรุณพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงธณัฐชนก ภิงคะสาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงธนวรรณ จิตต์หมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงธราพร สัตยานุพันธุ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงเบญจมาศ เทียงธรรม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงปรานปรียา จารุแพทย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แก้วสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงปญจพร โพธิวัฒ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงพรพรรษา แสงนาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงภัณฑิลา เทียมจรัส

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงลลิตวดี จันทร์เกือ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงวรรษมน สรรค์พฤกษ์สิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงอนัญญา ชมจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายทีฆทัศน์ จันทร์รัศมีภัทรา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายเทวฤทธิ

์

เรืองสังข์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายธวัชชัย คชเวช

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายนนทภัทร รุลปกษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายนนทวัฒน์ จิตตพงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายปริวัฒน์ ศรีวะปะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายพงศ์พล เลียมสุวรรณ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายพงศพัศ วัฒนวิเทศกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายพันธวิศ พันธ์คีรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายภูวดล ชัยการศรางกูร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงจิรประภา จันทวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายชนนันท์ ดำชู

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงชนัฎฎา จันทสุวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงชนิดา เชือพราหมณ์

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ ดอเลาะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์ผ่อง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงญาณิศา เชือพราหมณ์

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงณัชชา อินชะนะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายณัฐภัสสร องค์นำทิพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงณัฐมน ภู่ประดับศิลป

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงพัชรพร ไวยโร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงพิชชา ตังจิตนบ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แซ่จุง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงวิรากาญจน์ สุขคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงศศิวรรณ กัลยา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงศุภารัตน์ พินิจดวง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายคณพัฒน์ รักเลิศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายณัฐปวีร์ วิรัชตังสกุล

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายณัฐภัทร์ เอียมจริง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายแทนกานต์ แก้วแสงอ่อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

รัมภามณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายสิรวิชญ์ มันกำเนิด

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายองครักษ์ หมวดเพชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงกวินนาฏ โสตถิยาภัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงเจนจิรา อรรฆย์วิวัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายชนกนันท์ พัฒนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงโชติกา ดำนะกาญจน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงญาณิศา เล็กสุทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีช่วย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา นกแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา มาตมิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงณัฐพร ปฏิญญาพิสิฐ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงดลลชา ชนะศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ปาลรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงธิปยดา แก้วดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงเนติภักดิ

์

บุญสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงปณิดา ช่างชุม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงพรลาภิณ พงศ์เวช

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงพัชริสา ธีระนันทกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงภคพร ภู่เพ็ชร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงภัสส์ชนก ทองเพิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงภาลิตา หนูสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ศรีปฏิยุทธ์วงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงสุชานันท์ แซ่จ๋าว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายกัญจน์ กิจพิพิธ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายคมกฤช โพธินิมแดง

์ ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายชลันธร วิไลรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายพีระภัทร หลีเส็น

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายภาสุ กูลเกือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ อิแอ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายสพล ช่วยเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายธนบดี ศรีนวลดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายปกเขตต์ วงศ์สว่างศิริ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายปรเมศร์ วิมิตตะนันทกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงคริสทีน่า โฮลแมน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อิสโร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงชิสา ขันแก้วกีรติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงญาณกร จงจิรัฐา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ธัมมาเบญจนุกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงณัฐพัชร์ พรพลธีรกูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงณิชาปวีณ์ เจริญสิริปญญา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงธัญยธรณ์ ปลกะพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงปณิตา เหล่าแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงปริญากร เนติโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงปยธิดา เลิศพลังเวทย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงพนิดา สังขปาโณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงพิณรดา อิมสุวรรณ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงแพรวา สามารถ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงสิรภัทร มานะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงสิริภากร ลาภาโรจน์กิจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงอชิรญา แก้วดารา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา แซ่จัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายกลาง คงคาเนรมิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายจิรัสย์ภาส บุญประดิษฐ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายณัชพล บุญชะนะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายนนทนพงศ์ ใหม่น้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายนนท์ปวิธ เด่นยุกต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายนภกานต์ สำราญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายบริราช อึงพงศ์ภัค

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายพีรเพชร สองนาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ เชษฐเผ่าพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายอธิป จันทนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงกชพร รักดำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงกมลนัทธ์ กาญจนะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงชนินทรา สุขยะฤกษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงชลทิพย์ บุญสะอาด

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงฐิติปวีณ เล็กสุทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงณัฐฑริกา สุวรรณชาตรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงณัฐพัชร์ วงศ์บำรุงเทวี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงธนธรณ์ จันทร์คำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงธนัชพร เจษฏารมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กายเพ็ชร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงปนวดี บุญภิรมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ พรเศรษฐกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๔ เด็กหญิงพรรณทองทิพย์

ทองแดง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มานะการ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงภัทรศยา ช่วยภักดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงภัสพร หนูชู

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงมาลิสา กอเจริญเกียรติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงลภัสรดา หนูอุไร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงอรรยมน พลันสังเกตุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายรัฐพล เจะพงค์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายเนาฟล หมัดยู่โช๊ะ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กชายภัควุฒ แก้วสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายฤทธิกร ปราบฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายวรินทร ชูวิจิตร์

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงซีรีน หลำเบ็นสะ

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงปนัดดา นิลกาญจน์

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงปณิตา สินรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายปฏิพล รามแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วเอียด

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงโชติกา ขิมมากทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายอภิรักษณ์ วิเศษสินธุ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงฮานิตาร์ สันสบู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงศตนันท์ แนมใส

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๕ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงมัลลิกา บุญมาก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงพรนิภา นพสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสมานุวัตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงบุณยนุช ซึงสกุล

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงวรพิชชา นวบุญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ จันทเวทิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงอรณิชา สุชลธารา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงอลิสา เย็นทัว

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงกฤตมุข มุขดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายเตชวิทย์ แก้วอินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงพรสุภัค ด้วนมี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงพัชราภา กังแฮ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย ถินทวีทรัพย์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงธนัชชา แก้วหมุน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายโกสิต ช่วยสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงชนัญชิดา ทองสองยอด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงวิภากร ทูกัง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงชาลิสา อนุสาร

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หมิดชู

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ มณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงร่มเกล้า ไตรรัตน์สรณกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงปริญญา สุวรรณรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายธีธัช เก็มเบ็นหมุด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายภีมวัฒน์ หมัดตะพงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายรัชศักดิ

์

เซ่งลอยเลือน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายวรวิทย์ แสงมี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายชัชวาล วรรณกี

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายพสุมนต์ ไฝมณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายราเมศ หวันชิตนาย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงยู ถิง เพชรรอด

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงธนภรณ์ มากมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงวริษา ไชยอาดูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงปลายฟา หริรักษาพิทักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายพิรชัช จันทะน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายธีร์ธวัช คะชะวะโร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ ขาวแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ อุระดา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงภัทรทิยา หมานหมิด

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงชามันดา อินชุม

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มู่หัมหมัด

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายพีระพัฒน์ แสงโชติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงฐานัดดา หวานชะเอม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายรพีภัทร กันภัยเพือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงโรสนา มัจฉาวานิช

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุภมาตร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายวชิราทิตย์ รุ่นกลิน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ชุมสะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายสุริยเดช ขวัญอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงอัสมา แก้วสุริยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายพชรดนัย พวงมาลัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงอริสา วัดวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายฐานทัพ แก้วเอียด

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงเต็มสิริ ชนะคช

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงสุพิชชา พรรณราย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายธนพล สุจิตะพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

ฤทธิอักษร

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายสุทิวัส ดิสระมุณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายปรเมศวร์ สุเรียมมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายเปนหนึง

่

เลือนนก

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายอาดีบ พันชู

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายพงศ์พล แจ่มจำรัส

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายบัณฑิต สิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายอัยการ สิมลี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายรุ่งศิริ แซ่ลิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงณวิญา เบ็ญราหีม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงอณุปริศญา เถาทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายธนาธิป วงษ์จรัส

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายณัฐภัทร เวชชูแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายสุวิชชา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงสาวิกา สุระคำแหง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงประภาพร แก้วประดิษฐ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายอานัส เพชรเพ็ง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายอนุชิต ทองแกมแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๓๙
นายภูวรินทร์ อิมสุวรรณ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๐
นางสาวฟาอาภรณ์ ราชรองวัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายกฤษณะ สายคีรินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายพิสิษฐ์พล เพชรพงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๓
นางสาวพัชณียา อัมราศรัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายธนา ขุนทอง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายธนวิทย์ แก้วเพ็ชร

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงธีรกานต์ อินทนิล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ยอดมุณี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงปนสงขลา โพชะเรือง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาติประสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยบุญ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คชกาญจน์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แซ่ลิว

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงไปรยา ไชยภักดี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายยศนนท์ รัตนแก้วมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายจิตติพงศ์ ชูประจง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายศิวกร ไชยสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายสราวุธ แซ่เอียว

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายยุทธนา คงดำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายวรวิทย์ เกศมงคล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงรจนา ทองสิพพัญู

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายภูธเรศ บุญเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๒
นายสุทน ไชยกายุทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ชะโนวรรณะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงสุนิสา ศรีสุวรรโณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงจิราวรรณ สองสี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายธรรมศาสตร์ บุญเรือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายพีรภาส จักรแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายทานุทัต สีแก้วเขียว

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายภูรินทร์ สายชนะพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงนิรมล ธรรมสโร

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงวิชชุดา สุวรรณโณ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงอธิกานต์ อินยาโน

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงทัตพิชา เมืองสุด

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงภัทรพร พูลม่น

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ ม่วงทาหน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงธัญญา ศรีสุข

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายสุธิพงศ์ จันทร์ปาละ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วชูเชิด

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงวรัทยา คงชะนะ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายทรงพล เชือพราหมณ์

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงเกตน์สิรี อินทรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงนวพรรษ คงยาง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายชานนท์ ม่วงทาหน้อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายปณณทัต ทะสะระ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายปณณธร ทะสะระ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายประสิทธิ

์

หนูอุไร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายอนุวัต หลิบแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ธรรมรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายจิระพงศ์ นพรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงณัฐรีน่า บากา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายธีรภัทร แต้มจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายปญญสิริย์ ลีธัญญคมสกุล

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เรืองสุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงวงศ์วรัณต์ ตะวัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงเกศินี แก้วประกอบ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงยุราวัลย์ ห้องโสภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงลลิตา จันมุณี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๘
นายธีรวัฒน์ ขรัวทองเขียว

๒๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงวรรณนิศา บัวเปนคง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงศศินา เจริญวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายชยพล เวชพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายปณณธร พงศ์ประยูร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายต้นนำ สุขสว่าง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงพิศนันท์ รังศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงนิตยา อาวรเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงวรรนิษา สันหลี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายสุทธิรักษ์ เกตุจินดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงสุนิตา ณวัชรเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงณีรนุช พรมจันที

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายคมสัน สอนแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงธาราวดี ธนารักษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงรินรดา ธรรมรักษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงปาริตา พันธชิต

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายรุ่งชาติ ธนาบัตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงกมลชนก

มนตรีกุล ณ อยุธยา ๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงเปรมศินีย์ ลำธรจิตร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงพรธิตา บุญมาก

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ บุญรักษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายธนกฤต รักษ์วงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงชนกนาถ นิลพันธุ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงชลธิชา สุขขวด

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงศรินทิพย์ ทองสังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงชนิสรา ทองลินจี

้ ่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงวณิชยา แก้วมรกต

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงอนิลทิตา โอศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงปานตะวัน จันทร์ศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงลลิตาพร กลัดทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายธนชัย เฉลิมบุญ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงญาณิศา ถาวรจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงธัญชนก กาญจนะวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงทนิศฐา ใฝดำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงปฎิมาพร วรรณะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงชุติมา ศรีตะบุตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงสุภาวดี ดีรัญเพ็ชร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายอมรเทพ ทัดงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงณชมน กาลธิโร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงญาณิศา ศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายภูเบศ สุวรรณาคม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายภูมิภัทร ช่วยศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายจักตรี จันทร์ขวัญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายวันชัย ง่อยจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ รงค์เดชา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงนิดา ปรีชามิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงณัชชานันท์ ทินมุดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงสุณิสา เอียดแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงปาริฉัตต์ ปานนุกูล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงมนฑกานติ ศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงสุทัตตา ดิสสร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงทิพวรรณ เกษร์แก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงจีราทิพย์ นวลแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายธาตรี ไชยจารีย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายศิริชัย สุวรรณวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงอรไพลิน ช่วยแดง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายสารัช สุวรรณโณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายณัชพล ธีรวิศิษฎ์กุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายศุภกร จันทร์ขวัญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงธิดาภรณ์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายปรเมษฐ์ เซ็งแซ่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันทเกษตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายเฉลิมชัย จะอือ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายวงศธร ชูมี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายกนกพล ลูกเล็ก

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๓ เด็กหญิงณัทธมนกานต์
พรมมา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงณัฐชญาดา สุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงณัฐธิชา นันทะพรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทองชูช่วย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงศรสวรรค์ เซียงจ๊ง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงวลัดดา เขียวรัตนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ ช่วยแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขมิง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงกัญญาภัค ชุพรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงธมลวรรณ ถือแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายนวพล ทองมี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายอุดร กลกิจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงปริยาภัทร ชูพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงวรัญญา บุญส่ง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงสาธิกา กำเหนิดทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองมากแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายอนุวัฒน์ คงอินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงธนพร เอ่งฉ้วน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงนุชศรา พุทธวัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงวิภาดา มานะการ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายภัทรพล กาลธิโร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงนภิศา กรีโชติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงพรนภา ทองสินธุ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงลักษณา ปราบณรงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงวรรษิดา เดชราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ เพชรโพลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณการณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงอรจิรา สุดจิตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงอินธิรา รัตนบุญโชติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายชนาธาร เหมือนทองเกือ

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายวิศรุต สังฆานาคิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนบุญโชติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงนำบุตร สิริพรรณตระกูล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงอทิติยา ปาลิโภชน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายจิตรทิวัส สุวรรณชนะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายชนะฤทธิ

์

ไพจิตจินดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายปณิธาน อิทธิยาโณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงกษมา ศรีสุวรรณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผุดผ่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงปริญญา กาลจักร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายรชานนท์ แซ่เจ้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา ทองสองสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

เลียงขุ้ย

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายศุภฤกษ์ แรกภิปราย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงกนกอร ทองพูล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เพ็ชร์สุก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงชลดา ทองดีนุ้ย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงธนนันท์ กาลธิโร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ นกแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงปณิชชา รัตนโสภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มณีนิล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงพัณณิตา พงศาวดาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงรุ่งนภา แสงแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงวาสนา เซียงจ๊ง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงสุชานาถ ทรงสกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายกัณฑ์เอนก สุวรรณชาตรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายกิตติพงศ์ ยดย้อย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายพลวัล ศิริบรูณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายภูวนาถ พรหมศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายศุภกิจ มีศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุไรรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงกรกช กลมเกลียง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงชญาภา รัตนพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงทิพวรรรณ ไตรสุวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงนันทนัช รงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงบุญฤทัย ดำแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงอาภาศิริ บัวรัตนกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายจิรภัทร ยอดสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายเชาว์วัฒน์ นนทะสร

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายธีระเทพ ริยาพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายปฏิมากร บุญชู

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญล้วน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายภูริรัฐ ศิริรังษี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายยศกร บุญมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายสิทธิโชค อินทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายสุรเกียรติ ทองปาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายเอนก เส้งสกูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ชิตวัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงเขมรินทร์ สุขมาก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงฐิติวรดา เเก้วสว่าง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงฐิมินันท์ วันสี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงณัฐาพร อำไพ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ กาลธิโร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงปาลิดา กาญจนพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงภูรัชญา จันทสุวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงยาหยี จิตมาเส

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงวิลาสินี มีมุสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงศิริญญา ไชยศรีรัมย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายกิติพิชญ์ เพ็ชรสุทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายชลธาร อ้วนชุม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายชาคริต สุขขุม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายณฐพงศ์ พิมพงศ์ไพศาล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

ถนอมพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงปนัสยา ไทยเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงธัญวีร์ อักษรสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงรุจิรัตน์ สิริกาพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สุวรรณสิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายสรชัช สุขบูรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายสรวิชญ์ จันทวดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายสิทธินนท์ ธรรมโชเต

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงชนกพรรษณ์

วิสมิตะนันทน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงชนิกานต์ บุญจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงทิชานันท์ เกิดเอียด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงเมธาวี ระฆังทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายจักรชัย ปล้องไหม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายเจษฎา แก้วมณี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายณภัทร จำนงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายนราวิชญ์ แสงมณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีจริต
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทคาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงจันทรา จันทร์ส่องภพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงจารุวีย์ แก่นจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงณัฐพร ชัยสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงทรรศนีย์ นุ่นเอียด

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงเธียรชมภู คล้ายจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงบุญนิศา พัฒจาลจุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงพัชรธิดา จุ้ยสุ้ย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงภัทรพร จิตตระกูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงวรัชญา รัตนภูมี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงสุชาวดี พรหมสอน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงธมนวรรณ ฉ้วนกลิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงนรีรัตน์ บุญประดับ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงมณิสรา วังช่วย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงฟาใส -

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ เพชรพงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ นวลมาก

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงภัคจีรา สำเภาทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงซานีน่า แวววันจิตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงธัญญานุช แก้วอนันต์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงณัฐกฤดา หลีเจริญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายพนธกร เอียดพล

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงซาน่า สาและ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงนาตาลี วัณบวร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

คงแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายภากร ชัยชะนะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทสุวรรโณ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายศุภชัย แซ่เฮง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ แอเหลาะ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงวริศรา กุลพิมาย

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงศิรินทรา แซ่งัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายอิสมาแอล สุวรรณกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายพีระพงศ์ คงชูช่วย

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงปยะนุช แก้วน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงศรีกัญญา บุญสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายเอกภพ ชัยศรีนะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายธนากร หมาดสะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายสรยุทธ ชูส่งแสง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายอันดา พูนเพิม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงปวีณา ทองศรีแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงสุจิตรา คงเชือ

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงฟาใหม่ ไชยคีรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคนิมล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงสุภาวดี ทวีเลิศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงณัฐกมล แก้วปุย

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงปาริชาติ หนูอยู่ไพร

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงนิรมล ศรีแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงฐิตินัน เนตรทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงจันดี พลายด้วง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายจักรี แซ่หลี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๒๙
นางถนอมจิตร ปนมี

๓๐/๑๒/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายภรินทร์ คงมี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ภู่ขำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายพีรพงศ์ ภูทะระ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงอัฐภิญญา นพรัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงรอฮานา หีมมะหมัด

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงสุชาดา ไชยคีรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงขวัญกมล ชูสาว

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงเบญญาภา พรมประดิษฐ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงญาดาพัฒน์ คงดำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงนภัสสร ศรีสุก

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงสุนิษา คงมี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงทิพย์ธิดา พุททอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงวิชดา ทิมวัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงภัทรธิดา วงศ์สว่าง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงพัฒน์นรี รุ่งเรือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ อนุสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงอัจฉรา นพรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงพิณิษา วุฒธิภาพ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายสรธร นิมโอ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงฟาใส คุณารักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายชัยพัชร์ ดำแปน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงออฤดี บุญธรรม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงสุรัชวดี ภู่ประจำศิลป

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงปยธิดา เพ็ชรจำรัส

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงจิราพรรณ จันต๊ะนาเขต

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายกฤษกร มูฮัมหมัด

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ คชเสวตร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายปยวัฒน์ สังขโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงเกวลิน ศรีทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงญาริสา เพชรช่วง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงนีรนุช พุทธวิโร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงรัตติกาล อนุสาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรประสมกูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายนนธวัตน์ พรมสี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายวันฉัตร ชัยรงค์ชาญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายอานนท์ รูปแกะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงกนกพร แก้วกายศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงกัญญา หลุดหละ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงจินตนา พิมเสน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงชลาธร พลรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงณัดิณี ชูพงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงธัญชนก สุขวิชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ อิสโร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงปาริชาติ ด้วงเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงลักษิกา นพวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงวรัญญา สังขะกูล

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงศศิกานต์ อ้นทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงศิริพร ทองมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงสุนิสา พรหมนุ่น

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๐ เด็กหญิงสุพรรธิกาญณ์
ชูมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงหงษ์ฟา ทรพิษ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงอันชราวดี สุบิลดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงอาภารัตน์ ลอยสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงเกศกนก จันทร์ส่องภพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๗ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงรินรดี หมืนพรม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงกุลณัฐ สิทธิปรุ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงปริยานุช นุ่นมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พันแสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงกุลณัฐ แก้วนพรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงภัทรวดี ชูมณี

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายวราวุธ ด้วงทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายอนุวัฒน์ บัวตูม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายธนากร เดินขุนทด

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๔
นายญาณากร แซ่กำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงณิชานันท์ งามพิษ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายภานุพันธ์ บิณกาญจน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงปณิตา ช่วงมณี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงปยวรรณ พงศ์ชนะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายธนธรณ์ จันทชาติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายประธานพร ศรีหาวงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายปฏิวัติ บุญบุรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงกัณฐมณี หวานพูล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๓ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
พุทธชาติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เชือหงษ์

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงสาวิตรี ช่วงมณี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงสุปราณี สายทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงสิริวิมล ศรีดาคุณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงชุตินันท์ ภาคภูมิ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีดาคุณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายกรวิชญ์ สวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงอมรา เทิงสว่าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายอภิชาติ ทองปญจา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงกุลศรัณย์ เสาทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายสุวัฒน์ หมัดตราเกตร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงเมียวดี ไม่ปรากฎ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงพิชาภรณ์ ปายะฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงวันเพ็ญ จันทร์คล้าย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายเจษฎา เขียวเรือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๑๙ เด็กหญิงประกายเพชร
พรหมภิบาล

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๘ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงสุพัชฌา บัวเพ็ชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายศรายุทธ รัตนพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนะกูล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายศรวัส มาคำผุย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๔
นายวรพล แซ่จิว

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงศิริวรรณ พรหมมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงสุชาวดี โพธิหมู่

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงชนกนันท์ มณีนวล

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงชุธิตา โพธิไพจิตร์

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงประภาศรี ลุนพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขะกา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงนริศรา จันทผล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายนัฐวุฒิ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยกูล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายฐาปนพงศ์ สมบูรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายชุติพนธ์ ห่อทอง

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายทัตพงศ์ นุ่นแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายวรภัทร อินทะมณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายวรวัฒน์ บุญเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วอุทัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงจันทิมา เซ่งยิม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ร่วงราม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา อ่อนแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงณิชกานต์ สิงหบุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงนิชาภา จันทสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อิทธิฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงภัทธีรา ช่วยชนะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงมธุรดา กุลฑานันท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงวรรณภา วงศ์จันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงวรรณวิษา สมบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงวาสินี พันเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายฐปณวัชร์ ขาวกริบ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ ชูชีพ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายธนดล ริอ้ายคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๔
นางสาวสุมลฑา สุขเอียด

๓๐/๐๔/๒๕๑๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๙ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงนภัสสร ประเสริฐสังข์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงกาญจนา สังข์ทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงแพรววนิต เชยชืนจิตร

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงสุนันธินี สุขคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงหัสดี เขียวจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงเกศกนก สวัสดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงกาญจนา รัตนโกสม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงมลฤดี พูลศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงไอรดา มิชำนาญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงพรชนก จันทวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายวรวุฒิ พิมพ์มหา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
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ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายภูวเดช ลิมธนาศิริ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายวรณินท์ โชติรุ่งโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายนพณัฐ ชัยรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายฉัตรานนท์ นิลพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายสรวิศ สุระสังวาลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายพงศ์กรณ์ ศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายจักรพงษ์ เพชรพงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายอนุชา กองตุ้ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายนันทวัฒน์ อารมย์รัก

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายจุลจักร เหลือแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายกฤษณะศักดิ

์

ชุมศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายปรัชญา โยยรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายอัษฎาวุธ โกรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายอติพงษ์ ดุหลำยะแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายวีรวัตร พืนดี

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายฐาวร ข่าทิพย์พาที

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายอภิวิชญ์ พวงแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายวรกันต์ ธนชิตชัยกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายภูริภัทร ส่งทวน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายจิรายุ คงชะนะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงวรพรรณ ประชุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงศศิธร คงยืน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงพีรดา พันธุ์ชนะพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงวรวรรณ ไชยะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงเจนจิรา จันทรแสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงกมลชนก แทนโป

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงณิชาพัชร์ สิงห์ทองทัศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงจนิตสตา นวลวิลัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ขันคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงหทัญพรณ์ รัสสะวรรณโณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานัน สุวรรณชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงธิดาพร ดำคีรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงณัฐลดา อินทรศวร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงกชกุล แก้วเพ็ชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา กรอบแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงมาริสา สุวรรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงอรพินท์ มณีโชติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา แสนปากดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงวสิตา กานต์พิทักษ์ชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ ชัยสงคราม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงอมราพร นิลพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงขวัญฤดี บุญมาก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงศิริวลี ประกอบเส้ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงเอมอัชฌา แก้วหนู

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงอทิตา ทองเม็ด

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงชนานันท์ แซ่ตัง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงปวริศา จันทร์นน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงเกศรา แก้วมนตรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงอมลรดา ปากเสนาะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงณัฐธิดา สว่างรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ นิมรัตน์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงบุญญิศา รุ่งเรืองทิพย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงสิโรโรส ดวงสุวรรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงวนิสา ช่วยแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงวิมลณัฐ หมู่สกุลวดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงณิชานันท์ เปยทนงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงปริยฉัตร แปนทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๓
นายเมธาสิทธิ

์

ปาลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๔
นางสาวกมลชนก สิณนุกูล

๒๒/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๕
นางสาวรุจิรา เบญจาบริรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๖
นางสาวพรรณพษา อมแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๗
นางสาวกนกวรรณ รักขิโต

๒๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๘
นางสาวรุ่งทิพ ขาวพุทธ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๒๙
นางสาวจิรภัทร์ วงศ์จันน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๐
นางสาวนิษฐา แซ่หลี

๐๗/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงชุติมา ลีชัยสิทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงสุทาสินีย์ แปงนุจา

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงกุลธิดา ทองชู

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายณัฐพนธ์ อรัญดร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงโซเฟย กัน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงธิดาสวรรค์ เปรมปรีดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงอภิสรา สมกำลัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงฐิติพร อินทรพลัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อึงธีรวงศาธร

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงพันธิตรา จันทวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงภัทรวดี แซ่ลิม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงเอมอร วันปู

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายสรวิศ สุริวงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายสรสิช หารเทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงอมิตา อัตพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงธนพร โคตรจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายกฤติธี รุ่งเรือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงดวงอนงค์ แซ่ทู่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายนิวัฒนา นรบิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายกิตติพิชญ์ แก้วงาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงธิญาดา ศรีทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายภูริ พูลแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงสุนิสา หรับจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๔
นายสุขสรร แก้วประดิษฐ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงดวงกมล ทองแดง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงนภัสสร แสงคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายกล้าณรงค์ เรืองเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงปุณญลักษณ์ หนูใหม่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๕๙
นายสุทธิเดช ปนเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๐
นายจิรภัทร วินันลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายจานุวัฒน์ ชูคง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายปฏิรูป จ่ายพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ พงศ์กิจเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงวนัสนันท์ กลินสำโรง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงสิรีธร เลปนะสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายพงศภัค ชีวะพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายอภิยุช สีนาคล้วน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงอรัญญา ย่องเซ่ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงดิษย์ธิดา พัฒโน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายมรรษพล สุวรรณนิมิตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายภูตะวัน เจษฎารมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงสุชาดา สักจง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๓ เด็กหญิงเหมือนจันทร์
ตันชนะวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงพิมลณัฐ กาโร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ประจงพงศ์พันธุ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ แซ่ซุง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงสุนิสา อุไรรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แซ่เล้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงนิธิดา ชนะวรรโณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงกุลณัฐ วรรณชิต

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงปณฑิกา หงษ์ทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๒
นางสาวมณฑิตา รัตนะโสภา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงรุจินทรา รุ่งกระจ่าง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงกาญจนธัช ตงพะโร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๕
นางสาวเกวลิน ขุนจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๖
นางสาวอรจิรา วงศ์ประสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๗
นางสาววิชญาพร จันทร์เจ็ก

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๘
นายวีรวุฒิ แซ่หลิว

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๘๙
นายชวรักษ์ ธรรมรงรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๐
นายอนุรุจ จันทร์มุสิก

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๑
นายทรรศนะ ห่อทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๒
นายอชิตะ กานต์ประชา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๓
นางสาววิชญาพร ธรณสุนทร

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๔
นางสาวกมลเนตร ใจชอบชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ ไมตรีภิรมย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๖
นางสาวประภาพร เพ็ชรเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๗
นางสาวรัตนาภรณ์ ปนปอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๘
นางสาวอัสลินดา หลวงเวียงจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๒๙๙
นางสาวนิรชา ชิตตะวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๐
นางสาวธนฎล ศิริวัฒน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๑
นางสาวศศินภา โสภณดำรงกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๒
นางสาวเพชรเมย์ อึง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๓
นางสาวภัทรวดี โต๊ะหมุด

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๔
นางสาววริษา เทพศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๕
นายพงศกร ธรรมโชโต

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๖
นายอุทัย สีจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๗
นายปญญา แซ่ชี

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๘
นางสาวฉัตรสุรีย์ จีนคร้าม

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๔๖๐/๔๓๐๙
นางสาวสุพัตรา รักษ์จุล

๒๗/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๐
นายกิตติภัฎ พรายทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายนาถวัฒน์ โกกลางดอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๒
นางสาวฐิติมา หนูชู

๒๓/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงเจนจิรา ชุมแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงภัททิยา เขียวคง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายทัตพงศ์ โต๊ะขวัญแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ บูรณะกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงกชพร จันทร์ฉาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงชัชนิดา เลิศสุวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงณัฐวดี แก้วละออง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงพรธีรา คงมณี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ หุ่นสะดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายพงศ์ปณต จันทรเพท

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แปนจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุระไพโรจน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เรืองศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงชลกานต์ คชาสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนรอด

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงทิพานันท์ ศรีจำนงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงนันทิมา ขุนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ สุวรรณชนะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงจิณณพัต สุภารัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา แปนเส้ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงณัฐธินีย์ สังขปกษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็งสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงสุนันทา กัณฑ์แก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงกัณฐิกา เจริญศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงณัฎฐา ชูศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ มุณีพรหม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงนันทิชา ชุมแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ประชุมจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงพรชิตา ศรีสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงพรลภัส ริมหนองเรือ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงวรณัฎฐา สุวรรณมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงวารุณี สุขปาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงศศิประภา คงเอียง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงสาริกา ศรีสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงอัญชิสา วิบูลย์พันธุ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงสุพรรษา แปนนวล

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงฐิรชญ ไกรมุ่ย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายภาคิน เทพฉิม

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายภูวเนตร เมืองฤกษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงตวิษา พรหมจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มากเอียด

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยกิจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายธนดล สถานติน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายภาณุวิชย์ หนูฉิม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ เปคอนสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงทะเล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชอบระเบียบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ณ  พัทลุง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายเมธิชัย คุณชู

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงปณิดา ลือสิริมนัส

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๓
นายชยางกูล ดำโอ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๔
นางสาวขนิษฐา ศรีจันทร์งาม

๑๕/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๕
นางจุฑารัตน์ ทองพงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๖
นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๗
นางสาวชฎาภรณ์ รักษศรีทอง

๒๘/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๘
นางสาวชดาภรณ์ กาเลียง

่

๑๕/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๖๙
นางณัฎรพร อินทรมณี

๒๗/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๐
นางบุปผา อ่อนอุระ

๑๗/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๑
นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ

๑๒/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๒
นางสาวสมยิน เพชรรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๓
นางสิรภัทร ศิริเรศ

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายฉัตรชัย โพธิงาม

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์สุวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายพรรษวรรษ ณ สงขลา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กชายวงศกร สุวรรณอักโข

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายสิริชัย เจิมสิริไพบูลย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขาวมัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงนภสร ฉายมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงปพิชญา จันทร์คง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงพงศ์สุภา ชูเมฆ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงภทรพร นวลปาน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงมัทนพร เมืองปาน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงเมดาริน สุดสุย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงรัชดาพร แสงอรุณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงเรวดี คงเย็น

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงสาวิตรี พุทธบัว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงสุพิชชา รัตติโชติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงอภิชญา แสงชูโต

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงอัมมรา แก้วจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยเมล์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายอนวัชร ลอยลิบ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายอภิรักษ์ สุขพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายอิทธิมนต์ บัวจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงฑิตยา เกิดทิพย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงธนัชพร เสถียรรังสฤษดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงธิติมา ประยูร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงนัฐหทัย กายพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงนิศานาศ แก้วพิจิตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงปฐมพร ขุนมนตรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงเปมิกา พรรณราย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงพัณณิตา อินสาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงศรีลิตา ศรีใส

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงศิรประภา แสงอรุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๖ เด็กหญิงสิริประภาภรณ์
อินทรา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ คงเขียว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายคฑาวุธ พรเจริญวิโรจน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายณัฐยศ เพชรวิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายวรายุทธ นพคุณรังสฤษดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายวุฒธิเดช วงศ์สุนทร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ เกตุแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงกมลชนก ชูดละออง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงกัลยา เลือนเกือ

่ ้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ วิบูลย์พันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงเครือแก้ว อัวซ้าย

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงณิชา ชูบัวทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงนิรชา พ่วงพี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงบุณยวีร์ สุขศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงพฤกษา แสงทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงมาลินี บัวผัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงรัญชิดา หวานหนู

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงศิวาพร บุตรเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงสุทธิดา แก้วมะโณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงสุนิสา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงสุวนันท์ หมืนภู่

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงอนุธิดา งามกำเหนิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงอภิสรา พรหมแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงอรัญญา สว่างจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงอารดา ชูชนะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงเอมมิกา ศัลศาลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายคณัสนันท์ จันทระ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายธีร์ธวัช นวลทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายนันทภัทร ขุนปาน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายปยะวัฒน์ จันทร์เมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายพิชากรณ์ หนูชัยแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายภูธเนศ ฤทธิเดช

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายวัศพล เดชสถิตย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายสุรบดินทร์ ปนแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงกรกนก ชูเผือก

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงกษมา เขียวด้วง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ปนอำคา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงฐาปนี พันธ์ทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงธัญญเรศ ปาลยะรัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงนำฟา ทองรัตนกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงนิธิวดี จันทร์ปลอด

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงพิณทิพ ไชยพราหมณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงวิศรุตา อุปถัมภ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงวีรดา ทองสม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงศรุตา สุดชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงสิรภัทร

ประพันธ์ไพโรจน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ ขวัญเรียง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงเอ็นดู บัวดำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงปาริชาต ทวีสุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงรัญธิดา สุวรรณคีรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงวรัญธร พัฒน์ตลอด

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงศุภิสรา ชูบัว

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงพัชราภา ทองรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงนันทิชา นวลกลับ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนระโนดวิทยา วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชุมแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายสมตระกูล ทองคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายพชร ธีระกุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายพีรวัส ไผ่ทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายปติพงศ์ จาริคุณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายกฤษติญะ ปนดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายภูบดี แซ่ตัน

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายพงศกร สุวรรณรักษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายวัชระ พรหมบริรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เวชประสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายศุภวิชญ์ คงช่วย

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายธีรภัทร ขาวมาก

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ธีระภิวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายบุญยศักดิ

์

บุญศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายจิรายุทธ ภูมิรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายรัชพล จันทวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายจตุรวิทย์ จันทรังสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงแพรวา วงศ์กระจ่าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงกันติชา สุวรรณชนะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ปองโล่ห์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงนภัสสร ทวนทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงนิติการ ช่างสาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ สุวรรณปราการ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงญาณิศา มีมาก

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงนภัสสร ชูแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงกนกพร ดำแดง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงพลอยพรรณ จิตร์บรรจง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงเปมิกา ชูทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายสุรพงค์ ปานทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายธราธิป หนูเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายปววิศ บัวผุด

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายรัสเซีย เลียนเส้ง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายธีรภัทร์ ปานทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายอดิศร คงเอียง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายภูวเดช บัวผุด

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายพีรภาส แก่นทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายศักดินนท์ ชูสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กชายนพเกียรติ สีนาเคน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วหมุด

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ผ่องแผ้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายวทัญู ทองเกลียง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายพลกฤต ทองแท้

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์ สุวรรณมณี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงรัชนาภรณ์ หนูสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงอังคณา รอดประชุม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงออมปรียา เพชรประดับ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เมืองชนะพวง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา ทองแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงวรรณพร ดวงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

เอียมโอ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายธงชัย ชูทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายอภิรักษ์ หนูรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายธนธรณ์ ช่วยจุลจิตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงเปรมปรีดา บุญคงดำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงธิปญาดา จันทร์เทพ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อุณโณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงพิชญธิดา ช่วยปาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ ไชยานุกิจ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงสุภชิดา หนูดวง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงประภัสสร จันทสุวรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงชญานิษญ์ พืชมงคล

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงสุกุลยา พรหมทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงอัญชิสา ดำแดง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงธันยธรณ์ อินศรีไกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายณพปกร หมุนศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายอาณํฐ ไหมงำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ รักษาราษฏร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายณัฐกร สนธิกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายศักฐานนท์ คงเรือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายภาณุพัฒน์ จันทสุริยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายนิธิวัฒน์ คงบัว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายนครินทร์ เรืองดำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายอาเซียะ

๊

นิลรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ วัดจัง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงรสิกา หนูน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงสุวิชาดา ณ สงขลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงพิชญ์ชนก ชุมภูทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงชนากานต์ ชูขาวศรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายอรรถพร รามสูต

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายวรฤทธิ

์

มาลโรจน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายกันตพัฒน์ เพชร์ศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายพรมนัส มีสุขอนุกูล

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายบุริสกร ณ สงขลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ปาลศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์สุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงปยธิดา ชูฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงทิณัฐดา ชุ่มชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายจตุรงค์ ฉวาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายไทรทัน หนูวุ่น

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายทินภัทร ชููชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายณัชพล บุญชู

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงนีรนุช เกตแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายณัฐพล ปาลศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายเกณวิทย์ คำแพงศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายคฑาเทพ ไทยรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายนิธิศ มาให้พร้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายไกรวิชญ์ ชูช่วย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายศุภวิช จูดจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงเบญญาภา พันธนียะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงจันทร์ธิดา วิจิตรเวชการ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

บุญแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงนรีกานต์ บุญช่วย

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ เซ่งก่อกูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงรัตน์ชนก จันทรมาศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงสิตางค์ บัวพัว

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายแสงชัย สุวรรโณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายวีโก้ หนูวุ่น

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญมี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายวุฒิชัย นุ้ยดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงพรวนัส แก้วมณี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงปณณธร ทองสงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงนาฎยา เขียวท้วม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงเมทินี สุขปกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงณิชาภา หมอมนวน

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๑ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายเอกรินทร์ ใจแกล้ว

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายปญณวัฒน์ ชูทอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงกุลนันท์ รัตนมนตรี

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายจักรณรงค์ ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงโสรญา มากความ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงอรัญญา มากความ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวผุด

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงนันทิดา ศรีใส

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายชัยวัฒน์ เย็นใจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงณิชาพร ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายธนากร เกิดสมบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงธัญพิชชา เย็นใจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงธัญเรศ พิรุณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายปยพล เพชรรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายวงศธร รุ่งเรือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงศิลิษา ปราบสงคราม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายศิวกร อ๊อสปอนด์พันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงสิริขวัญ นิลประยูร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงอนุธิดา ทองขาว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายอภิรักษ์ ไชยคง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายพงศธร ไหมจุ้ย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงโสภิตา ลัดดาวัลย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๘ เด็กหญิงประภาวรินทร์
หม่อมนวล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายพัทธนันท์ ขุนบุญทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงนัทธหทัย แก้วรัตนะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายภูริภัทร ขุนเดช

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายรวีโรจน์ หรรษา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายศตวรรษ แก้วกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายอนุศิษฏ์ เย็นใจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายฤทธิชัย หมันคง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงวนิดา แก้วตัง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายธีรวิทย์ ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๘
นายสุระกฤต จันทร์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๔๖๐/๔๖๐๙
นางชนิดาภา ลาวัลย์

๑๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายคฑาวุธ ขาวทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายชยางกูร เวชพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงธันย์ชนก นาดำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุกใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายพัทธดนย์ รักขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายประเวช แก้วเสน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายณัฎฐกร สง่างาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายยุทธนา ประสงค์จันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายวิรัตน์ และตี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายสิทธิชัย ดิษฐ์แก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ พร้อมมูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงนลิตา ภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงบุณิษา ธรรมเสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงวีรวรรณ แก้วหนูนา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงอัจฉริยา เอียดเอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ รักขาว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายชินวัตร สุจริตธุระการ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายพงศกร เชือช่วยชู

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายรณชัย อะชัยยัง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายศราวุธ ทองมณี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เพียรรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีวับ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงจันทิมา สังเพ็ชร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ ภูสมศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงผกากรอง กองมาก

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุจริตธุระการ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงศดานันท์ ใคลคลาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงสุนิษา สุจริตธุระการ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงอรอุมา เพ็ชรประยูร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายกรพล ผดุงอรรถ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายจิรกฤต อิศโร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายณภัทร หนูชัยแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายธนกร มากละเอียด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายธนกฤต สันตะพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายนนท์ธวัช สุขสำราญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ หนูประสงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายรัตนพล บัวยม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายวรภพ ธนะพิทักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายศภาวิน สุรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายอภิวิชญ์ โพถึง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ชูศรีอ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงชาลิษา ศรีเหลียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงมริสา เดชาภิบาล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงมุจลินท์ สุวรรณรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงสุภาวดี ชูใจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงอลิษา สุวรรณสะอาด

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายวัชรินทร์ ปนแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงพุธิตา เม่งหยู

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ สว่างวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายวชิรวิทย์ จันทรังสี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายภาณุ ทองสงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายกิตติพงษ์ รักรุย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายสรวิชญ์ กูลเกือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายรุ่งทวี ยูงทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายนิรินธน์ มะโน

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายจิรวัชร ยาวยืน

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

อดทน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายกฤษณพงศ์ หนูกลัดนุ้ย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายเจนวิทย์ ชำนิธุระการ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายวิศรุต พระวิเศษ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายธนกฤติ บุญจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงวรรณรดา สุวรรณรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงสุพรรณวษา หนูกลัดนุ้ย

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๓ เด็กหญิงบุญญาลักษณ์
ชูเชิด

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงแก้วฤทัย ยูงทอง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณขำ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา ซุ่นเส้ง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สารธรรมวินิต

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงสุดา เวียงคำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายกรวิชญ์ สุวรรณมณี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๔ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงกานต์สินี ปล้องคง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงพิมลรัตน์ เทียบปาน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์แดง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ย้อยหมวก

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงจันทวดี เมืองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงภูวิศา ชูชืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายรังสิมันตุ์ หนูกลัดนุ้ย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายชินพัฒน์ ชูเชิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายธนพล ยูงทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายนนทพัทธ์ จันทพล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายดุลจิต ประดิษฐ์ถาวร

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายพีรณัฐ รัตนมนตรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

ศักดิณรงค์

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายวัตรธนา ปานคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายอดิเทพ ด้วงดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงปาณิศา บัวผุด

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงภคพร ดุกหลิม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงนาฎรพี ชำนิธุระการ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงอรนุช นวลแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงณัฐยุวดี หนูปาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงวรัญญา สังข์ทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา กดแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงอนิษา วงค์ราชสีห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จุลรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมือง  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายปรมี แก้วขุนรุย

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายวัชรากร คงเขียว

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สวัสดิรักษา

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงณัฐชนันท์ คงอยู่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงอริสรา หนูแท้

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงศรันย์รัตน์ รัตนแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงเอือการย์

้

สวัสดิรักษา

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุ้งเภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กชายไกรวิชญ์ ชูศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายธวัฒชัย ยอดเกลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงอนุธิดา โภชนกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๕ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงชลธิชา นวลแขว่ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายกันตพงศ์ สังข์ดุก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกิติคุณ วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกิติคุณ วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายกวินภพ มุณีพรหม

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายธีรเดช เกือทิพย์

้

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายสุดารัตน์ ดำเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ แก่นคง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายปณณวิชญ์ จันทร์ทอง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กชายณัฐวรรธน์ เรืองรอง

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายณัฐพร ยืนยงค์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงจิรภิญญา มากศรี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงรัญชิดา เดชอัครพล

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงภาสินี แสงอำไพ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แขกทอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีนอง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เอียดทอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงนันทัชพร ชูเขียว

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงอุไรพัชร หนูนาค

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงนัฏฐพัชร ไชยพรหม

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงจุฑามาศ แพงศรี

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายภานุสรณ์ คงทอง

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายธวัชชัย อินทโรภาส

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงณิศรา วิจิตรโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงศันยะศิริ เรืองแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายสรรเพชญ ธนะประเสริฐกุล

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายโสภณวิชญ์ ดวงภักดี

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายภัทรพล มณีเพ็ชร

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงกรรณิกาณ์ หนูสี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงสิรินยา วิเชียร

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงวรรณวิษา ต้วนตัว

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงณิชกุล จันทนุรัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายอรรถย์พล อุ่นนวล

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงนัทธกานต์ โกมลฐิติกาล

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงวิรมณ รัดคุ่ย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายธีรภัทร บัวเนียว

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายวิภู หนูโยม

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายภูวิศ พรหมเทพ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงชญานิศ ธรรมชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายวธิชัย สุวรรณรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงรัชนีกร น้อยกูต

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายพอเพียง สวัสดีรักษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงณภัทรสินี วงศ์ชนะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายธรรมชาติ พันธ์ช่วง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ช่วยแก่นจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายณัชพล โคมละ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงยุพาวดี ชัยชะนะ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงอัญชิษฐา พิมษร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงอริสรา ช่วยเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายจันทร์ผา นพชัยยา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายศุภชัย เชือชอบ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายนวพรรษ ทัศกูลกิจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สมชือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา กิงทองมาก

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายตะวัน เพชรสุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายณัฐพัชร์ เพ็ชร์มณี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงลภัสรดา สุวรรณรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายธีรจักรพรรดิ

์

ทองเอียด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายวรเมธ เลียนพานิช

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายกรภัทร์ อินธรรมราช

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายณัฐปคัลภ์ นิมานนท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายจักรกรี ชูแย้ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงสุภาภร พรมทองคง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายอลงกต บุญยง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงชุติมณฑณ์ เพิมเขตกิจ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายฐิติพงศ์ เกือนุ้ย

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูขจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงประกายมุก ราชดาเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงอรพรรณ ขวัญแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายวิศวกร จ่าแจ่มกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงสุวรรณวิษา แก้วทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๗ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงจิดาภา พรมจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงรัตนาวดี ดำดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ เพลียหาญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายจักรี อุตระนาค

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงพิมชนก บุษบง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงปาณิศา พรมจิตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงศันศนีย์ แก้วสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงวนัชพร ธนะรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายศุภโชค เชือชอบ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายอนุชา สายยนต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงชนิกา ลิมปภาพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงชนุตตมา ทิพย์เทพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ชิตแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายอาทิตยะศักดิ

์

วสุลีวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายภัทรวุฒิ เขียวเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงสิริกร สิขะโต

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงพรรณษา ไวยกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายรพีพัทธ์ หาญนรงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา สังข์ทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายอานัส ทองยอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายธรรมรัตน์ แก้วเกาะสะบ้า

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายสุพจน์ สมานทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงศิวพร ไวยรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงนัชฎาวรรณ บุญคง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงลลิตา ไชยกิจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงธมนวรรณ สังขพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายจิรยุ ทองยอด

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชฎารัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงตะวัน ยอดคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายภูริทัต สุวรรณรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายภคนันท์ จันทร์แดง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงนันทวรรณ์ ราชดาเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายชัชนันท์ ชูชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายจิรภัทร จันทร์สว่าง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายสุวพิชญ์ มณีบังเกิด

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงคณพรณ์ มุณีฉิม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายอนุพงค์ จิตรจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายภูริภัทร พรุเพชรแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายณัฐภรณ์ ยอดเมฆ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงกนกพร ศรีไชย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กหญิงสมฤทัย แก้วสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายภควัตร แก้วบัว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายภูษิต ถินนุ้ย

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายภิญโญพล จันทร์แดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายณัฐภัทร ชัยวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายธีรภัทร อรุณยงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงธนัชชา รัตนะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงอัญชิสา อัมพา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงนพมาศ ปานเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ สุกระ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ พรุเพชรแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงชยาภรณ์ หอยเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายดำรงเกียรติ เคหารมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กหญิงชนิตา ภักดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สีสัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายธนาทิพย์ พรหมศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายอนิรุธ จันทร์ผุด

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายณัฐตชาติ จันทร์แดง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กชายนพกานต์ สุขทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงณฐกานต์ ย่องวัฒนกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงฐิญานันท์ พรุเพชรแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายธนกร เขตอรัญ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กหญิงกมลฑรัตน์ ศรีสุวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเก่า

วัดนาปรังประชาราม
 

สข ๕๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเก่า

วัดนาปรังประชาราม
 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทภาโส

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงชนัญชิดา ขุนอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเก่า

วัดนาปรังประชาราม
 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปุราชะธัมมัง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายชาติไท ชนะชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงเกวลิน รอดเรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงภัทรพร จุลแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายก้องกล้า ทองแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชายทองแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงเนตรอ้ปสร ทองไสย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงนิษฐา พิมลไทย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา วันแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงสุภารัตน์ ปนแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงเอืองฟา

้

หวานเพ็ชร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายธนพล สุรางค์ไทย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ฉ้วนขาว
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงทิพย์ฤดี ศรีสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงนรีกานต์ สังข์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายสงกรานต์ บุญเดช

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายวุฒิชัย ทิพย์โสธร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายภานุวัชร์ ดำคง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๑
นายธีรภัทร พรหมณี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๒
นางสาวกาญจนา ทวนทอง

๑๔/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๓
ว่าที ร้อยตรีจันทร์รุ่ง

่

เขียวบุญจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๔
นายชาญณรงค์ พลเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๕
นางดวงฤดี แก้วทอง

๐๔/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๖
นางละออง ชิดคำ

๒๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๗
นางวนิดา ไชยหลี

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๘
นางวารี ทองแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๗๙
นางอริณย์ลาภา ฉัตร์ธศรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๐
นางอุษา แก้วเอียด

๐๕/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๑
นางสาวิอุไรรัตน์ ไชยสุขัง

๑๖/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๒
นางสาวสินิทนาฎ สุขสมโสด ๘/๕/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๓
นางสาวขวัญชนก ช่วงชิต

๑๓/๓/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๔
นางสาวนิตยา สโมสร

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๕
นางสาวศิริวรรณ พรมรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๖
นางสาวทิพรดา ธาตุไพบูลย์

๒๗/๙/๒๕๑๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๗
นางสาวอรพรรณ ค่อนมาก

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๘
นางสาวชม ดาเรือน ๙/๑/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๘๙
นางสาวศศิญากร ใบสิทธิ

์

๒๙/๖/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๐
นางสาวดวงใจ แซ่หลิม ๔/๙/๒๕๑๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๑
นางสาวอริศรา แซ่จ๋าว ๕/๓/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๒
นางสาวศิริพร มีศิริ ๓/๕/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๓
นางสาวเมฆขลา ชากุทน

๒๐/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๔
นางสาวกรกมล สนิธวรรณะ

๒๓/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๕
นางสาวรัตดา หนาดทอง ๗/๔/๒๕๒๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๖
นางสิริวรรณ แม้นศรี

๓/๑๒/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๗
นางสาวเกษณี จักร์สุวรรณ

๕/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๘
นางสาวสุภัตรา โครตหนองบัว ๘/๗/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๘๙๙
นางสาวนำฝน สมมุติรัมย์

๒๐/๖/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๐
นางอาภัสราภรณ์ ลีรอนซีสโคว

๑๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๑
นางสาวเพียรทอง เสนาใหญ่ ๙/๗/๒๕๑๘ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๒
นางสาวแสงอรุณ นพคุณ

๒๙/๑/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๓
นางสาวนิภาพร คงแก้วเคลือน

่

๒๕/๓/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๔
นางสาวสุจิตรา อุบลกาญจน์

๓๑/๘/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๕
นางบุญรอย เทพสิทธิ

์

๑๖/๘/๒๕๑๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๖
นางสาวนราพร แซ่ลิว

่

๑/๑/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๗
นางสาววราภรณ์ รักวงษ์ ๑/๓/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๘
นางวิยดา ช่วยหนู ๑/๕/๒๕๒๓ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๐๙
นางสาวศรีบาย ขวัญแก้ว ๒/๑/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๐
นางสาวศรสวรรค์ สุวรรณะ

๑๗/๙/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๑
นางสาวธนพร บุญสิงห์

๑๙/๒/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๒
นางสาวปริศรา ดวงเทพ ๓/๗/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๓
นางสาวพรรณนิสา เสนาคชวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๔
นางสาวศศิวรรณ สุวรรณทวี ๔/๕/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๕
นางสุนิสา ม่วงนิล

๑๖/๑/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๖
นายวีระชาติ ยอดคง

๒/๑๐/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๗
นายเกรียงศักดิ

์

วงศ์เกษร
๒๘/๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๘
นายสุภกิจ จิตรแม้น

๒๗/๔/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๑๙
นายวิทยา สีแก้ว

๒๕/๖/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๐
นายปกาศิต ขาวน้อย ๑/๓/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๑
นายวีรยุทธ ดัชถุยาวัตร์

๑๙/๘/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๒
นายพรชัย ศิลาเลิศ

๑๕/๖/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๓
นายเทพประกรณ์ ขวัญทองยิม

้

๒๐/๕/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๔
นายวรรณ พาถัง

๑๐/๘/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๑ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๕
นายโกวิท ขุนทอง ๕/๔/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๖
นายปราโมทย์ นิลอนันต์ ๓/๕/๒๕๓๓ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๗
นายเอกราช ห่อทอง

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๘
นายเจษฎา โนนน้อย

๑๑/๖/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๒๙
นายธนโชติ สิทธิกุล

๒๒/๒/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๐
นายบุญโชค จันทร์โชคติ

์

๑๘/๒/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๑
นายวัชระ รักษ์ช่วย ๙/๘/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๒
นายเสนีย์ สุวรรณรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๓
นายชัยวัฒน์ หมันเจริญ

่

๕/๓/๒๕๓๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๔
นายพงศ์พจห์ พุฒซ้อนดอก

๑๒/๘/๒๕๐๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๕
นายเรืองยุทธ์ เหมพันธุ์ ๑/๗/๒๕๒๖ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๖
นายณัฐพงศ์ ศรีเพชรใส

๑๕/๙/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๗
นายภรัณยู บุญฤทธ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๘
นายประกิต ชายขวัญแก้ว ๑๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๓๙
นายวัระ ขันทอง ๖/๕/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๐
นายณัฐพงศ์ มณีรัตน์ ๓/๔/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๑
นายสุริยัน สังข์เงิน

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๒
นายสุทิวัส จันทร์ตรี ๒/๒/๒๕๓๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๓
นายณัฐวุฒิ ณ สงขลา ๑/๔/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๔
นายสมเกียรติ ปริญา ๓/๑/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๕
นายอภิศักดิ

์

อนุชาญ ๕/๔/๒๕๔๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๖
นายทวีศักดิ

์

ขวัญทองยิม

้

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๗
นายธีรพล ดิษฐสระ

๙/๑๒/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๘
นายมงคล ปุสวิโร

๑๕/๑/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๔๙
นายณัษฐพงษ์ หลีอัครเดชากุล ๕/๓/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๐
นายนัทธี พงศ์สวัสดิ

์

๑/๔/๒๕๐๙ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๑
นายธีระศักดิ

์

สุขเกษม ๓/๖/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๒
นายภรพิรม ขุนไชย

๓๐/๑/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๓
นายดุรงค์ ซิวลิม

่ ่

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๔
นายประสิทธิ

์

กาลานุสนธิ

์

๗/๕/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๕
นายธนาพงศ์ คงเพชร

๒๘/๙/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๖
นายนิพนธ์ ตองดี

๓๑/๗/๒๕๑๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๗
นายเสริมศักดิ

์

เจริญขวัญ ๑/๑/๒๕๓๗ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๘
นายสุวิทย์ สุดศักดา

๒๖/๓/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๕๙
นายบรรจบ อิสระ

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๐
นายชัยยุทธ เซ่งรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๑
นายณัฐวุฒิ รัตนเสถียร

๑๐/๑/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๒
นายณัฐพล ยอดไชย ๖/๒/๒๕๒๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๓
นายรัตธิวุฒิ แก้วชี

๒๐/๒/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๔
นายเอกพล ดำพลับ ๔/๒/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๕
นายชาญชัย จุทสิงห์ ๕/๗/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๖
นายทรงศักดิ

์

วิมลเมือง
๑๒/๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๗
นายอานนท์ ชูช่วย

๑๙/๓/๒๕๒๕
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๘
นายทวีศักดิ

์

หนูรุ่น ๕/๓/๒๕๒๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๖๙
นายสงกรานต์ แซ่ว่อง

๑๒/๔/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๐
นายสุทธิศักดิ

์

ใจอารีย์

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๑
นายเฉลิมพงษ์ ขวัญเพ็ชร

๒๓/๘/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๒
นายนที สุขคำ

๑๘/๔/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๓
นายณัฐสิทธิ

์

แซ่โคว้
๑๒/๔/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๔
นายยอดชาย อินทร์นุพัฒน์

๒๙/๕/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๕
นายบุญญฤทธ์ ชูแก้ว

๑๓/๙/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรมขาว
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงปยะพร มีทอง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วรุ่งเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงกชกร ศรีก่อเกือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงเขมจิรา มะและ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายสุทิวัส เดเระมะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายพงศกร แก้วทัศน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายอติวัฒน์ มากละม้าย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กชายทักษ์ดนัย บุญมาทน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายนฤเบศร บุญสุย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงจิราพร พรมรัตนศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงสุภิญญา เขียวไปล่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงวรรณนิศา อินทร์ด้วง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงวรรณรดา สุขธร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงสุนิดา แก้วของม็อง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๑
นางสาวมณีนุช ผลบุญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงปยะธิดา ปานแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงสุภาพร แก้วบรรฎิฐ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายกฤษฎา มหาพรหม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายธีรภัทร์ ชาวสวนแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายวรพล แก้วสองสี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงกศกร ศรีพุมระ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กชายอานนท์ จันทร์อินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายธรรมธัช ถินถาน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงพาทินธิดา หลงสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุตรดำ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายนัฐวุฒิ ธรรมราช

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี ไชยได้เพชร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สะหะคะโร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายพชร บุญยะการ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงสุนิสา ทองเลิศ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงอโรชา มณีรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงประภัสสร ขวัญพรมศรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายพิตตินันท์ ศรีสมบูรณ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงขวัญประภา เพชรช่วย

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ ทองอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายอัษฎาวุธ บัวศรี

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายธีรพัฒน์ เนือทอง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายอนุชิต สุตะกูล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายอภิศักดิ

์

พันธ์แก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงจีรภา แก้วชาตรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงศุภิสรา เพ็ชรยอดศรี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงเมฑาวลัย สิงห์โสดา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา กล้าณรงค์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรุตู วัดพรุตู  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายคธาวุธ แซ่ตัน

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรุตู วัดพรุตู  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงชนาภา แซ่ตัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงนิฎฐา จันทร์ทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงเพียงใจ จิตนุกูล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงเมทินี ชินวร

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายอภิชาติ ชินวร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ยังเล่ง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายสกล เมืองโคตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายณัฐชนน บุญมี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายชนาธิป หลอดแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

คำพุด
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงปริญญา ทองพลัด

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวก่อเพ็ชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงหงศ์เหม แสงประสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงฐิติมา เอียดพวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงปยารัตน์ ทวีรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงอลิษา ขุ้ยด้วง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ท่งล่อง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี พินธุแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายนุติพงษ์ ผลศัพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายจุลจักร ภักดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายอาดิศักดิ

์

รักษาพล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายคณิศร นาคพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงอลิญา ขุ้ยด้วง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์อร วิวัฒน์ศิลป

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงพัฒนฉัตร ผลผลา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงอินทร์ทิรา แสงเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงเกวลี ชำนิธุรการ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงนลินนิภา แก้วมณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงนาฎนรินทร์ พรมแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงชนาเพ็ชร เพ็ชรจรูญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายธีรภัทร์ ขำพล

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายณัฏฐ์กิตติ ชูเชิด

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายวาสุ ตัณฑวิชญกร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายอภิยุทธ รุ่งเรือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายปฐวี วิจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงกวินทรา แก้วมาเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายสรวิชญ์ เนืองสุวรรณ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายอภิเดช ศรีสมสู

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงอรวรรณ พรมรัตนศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๒ เด็กหญิงถนอมลักษณ์
แก้วมณี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายนิธิชัย พาเพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายชรินทร์ แววจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายธีรภัทร์ สัญศรีเมือง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงกรชนก หนักทอง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงสุนิตา ศรีสมสู

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงกมลธิดา เอียดประพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายธนากรณ์ วงค์สว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงปทมาวดี ใหม่เทวินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายพันแสง สวนเอียด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงรุ่งฤดี ไชยสีสัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายพงศ์ศกร สารศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายกฤษดา สุริยนต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายธนดล ภารกิจโกศล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ นิลภูสี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๘
นางสาวสุชาดา อ่อนสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายเจษฏา บุญทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายฉัตริน พรหมรักษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายเจษฎาภร แก้วสังข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงปาล์มมี

่

แก้วรัตนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงพัฒน์นรี สิทธิโชติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงเกวลิน ทองมณีย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายจิรายุ แก้วคง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ ชูโชติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกอ วัดโคกนา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายวศินธร ดวงสุวรรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณบรรดิษ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายอลงกรณ์ กฤตสัมพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงณัฐพร ทองเกลียง

้

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงวรนิษฐา แก้วคำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงสิรินทรา สังข์แก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงชุติมา สียา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงประภาพร บุญมาก

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงภาพรรณ โสมวงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายอริญชย์ เรืองน้อย

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงกุลธิดา แก้วสะโร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงรมย์ธีรา สุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ส่งเสริมสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

เพชรมณี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายสมเด็จ สังข์สุมล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงภัทรชิณีย์ มณีโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงพรรณา พลศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงดารารัตน์ เรืองเพ็ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ลิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงโชติกา เภามี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ พันธ์แก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายณปฐมพงษ์ นิลมาท

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายพิทักษ์ จันทร์ธร

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายสุริยา ธรรมรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายเหนือนาย เพชรคง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงปนัดดา ทองแกมเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงเรวดี ธรรมใจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงกมลพรรณ เรืองยังมี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กหญิงวิภาพร มากกำเหนิด

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กหญิงชนันภรณ์ หนูสังข์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงดารณี แก้วสมบูรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงปฏิพร ชิกชุ่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงสู่ฝน ไกรดำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ ประสิทธิสร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ พืนขุนทด

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงพรพรรณ อินทร์เทพ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงกาญจนา บุญสิงสี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงนันทกานต์ ทองเสน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงสุชาดา สังข์แก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงออมสิน ธรรมทินโน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๗
นางสาวณัฐกานต์ วิริโย

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๘
นางสาวอัยดา ชุมบุญรักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายฐานวัฒน์ เพชรมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายรัตนพล เรืองเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงศรัณรัตน์ พรมนุ้ย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๒
นายทรงพล แซ่ฉี

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๓
นางสาวชดาษา จันพรมทอง

๐๔/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๔
นายทนง มิตทะจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๕
นางสาวเบ็ญจพรรณ จันติ

๒๕/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๖
นายทรงกรต กิจจะเสน

๐๓/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดโตนด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงศันต์ธรา ฉันทอุไร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งภิญโญ วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงจิรภัทร ฝนศิริสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งภิญโญ วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงธญธร บรรจงรัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งภิญโญ วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร วิรัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งภิญโญ วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา นนทิการ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงกนกพร แดงดง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงปริยาภัทร เทพจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงสุจิรา มโนกิจอุดม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงวนิดา นิลวิสุทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา ห้องกระจก

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะบ้าย้อย วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงถัทรสุดา มากเกือ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายเอกรัตน์ รัฐอุทัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงพัชริดา หมวก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงจิลลาภัทร บัวแดง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงชนาภา อินทรีย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงปุณยรัตน์ ขัวสีแก้ว

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงอรฉัตร นุ้ยเปนไฝ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงกชวรรณ แซ่ต่าน

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายรัชชานนท์ ทายะพิทักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายวิษรุ พงศ์คุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงอัจฉรา แดงเปนเดิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายปฏิธาน พรหมช่วย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงอรพิมพ์ ขุนฤทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงวิขุดา จันทร์อ่อน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงสิราวรรณ สีสมอ่อน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา เปาวัฒนกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กหญิงจุติมากรณ์ พรมเพชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงกุลธิดา บัวผัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงกลีบกุหลาบ เพชรทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงวิภาวดี แสงวรรณลอย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงสุชาวดี สังข์แก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนโรจน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายคุณานนต์ สนน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงโยอันนา ดำประเสริฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงพิมพ์พร พุทธานี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงรพีพรรณ จันทร์ศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงวิมลสิริ แก้วบุญธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงประไพพิศ บุญชู

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๕
นางสาวสุกัญญา ยอดพรมทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๖
นางสาวอินทิรา หลงขาว

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะบ้าย้อย วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๗
นางพินิจ ติงประสม

้

 กศน.อำเภอสะบ้าย้อย วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๘
นายเจษฎา คงสังยิม

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะบ้าย้อย วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๗๙
นางสาวปานตา พรมวิจิตร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะบ้าย้อย วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๐
นางอำพรรณ์ สิมโป

้

๒๘/๐๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสะบ้าย้อย วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๑
นางสาวรัตติกาล แสงทองดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะบ้าย้อย วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายนันทวัฒน์ อ่อนปลอด

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายศรายุทธ เดิมพรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงพิมพ์กมล ไทยประดิษฐ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงรุ่งตะวัน เปนชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายณัฐพล ยอสม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายภูษิต อินทรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไพล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายอธิศ ไชยศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ติงเพ็ง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายสรรชัย ศิริประภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงธนิษฐา บุญประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงอัญญาริณี ตันสกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงศศิวรรณ แดงแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วรรณภาคย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงยศยา เพชรสุทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงสิริธิดา แก้วกัลยา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๗
นางสาวอรทัย จันทร์อ่อน

๒๘/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายธนกร โกวิทย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายภัทรพล กำศิริพิมาน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่ลิว

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงรัฐชา ไชยสุวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงตรีดาว พัฒนพรพิริยะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงธนพร สัญลีผล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ เบญญาพฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงธิติพร นันทรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงปราณชนก วัฒนธีรประสงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงปณฑิตา แก้วไฝ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุขธนพฤฒิวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงภูษณิศา วังจินดา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายศิรวิทย์ หริรักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กหญิงชญาดา ปญญธรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงชนิกานต์

ประสิทธิเจริญพร

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ ฤทธิเกษม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี วันแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงปกฉัตร มัทธวกาญจน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ วิไลรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงผกามาศ เพ็ชจีน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงสุพิชญา ถาวรพันธ์ทิพย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายชลธิต ชาวไม้ขม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายชาญชัย แสงจันท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายธนพงษ์ บุญรอด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ช่วยผดุงเกีรติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กหญิงณญาดา อยู่โต

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญญสัพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงปยธิดา พรหมฤทธฺิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงผ่องพรรณ มะโนขัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงลำญา -

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กหญิงสิริกร ทองกัลยา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายนิธิวัฒน์ ศิริกาศ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร เพิมดี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เวชชาชีวี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงขวัญรัตน์ ล่วงเหนียว

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กหญิงเขมจิรา รักขนาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงจิดาภา โคกชู

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อุปมล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จิตรานนท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงมนทกานต์ วิชากิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงศิริพร แซ่จาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๐ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ขวัญหนู

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่หลิม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงธัชนันท์ แซ่โจว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงปานจรี ปรุงแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงชิดชนก สองยอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงอัมภาพร พุ่มทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายเชาว์วัฒน์ อ่อนทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงวรรณวิสา แซ่ลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงวาสนา วารินสะอาด

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายจักรวาล คำมณี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงสุประวีณ์ วงศ์วลัยมาศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงเลิศลักขณา กนกวงศ์สกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายกฤษดา บุญสว่าง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายปติภัทร ภิรมย์ใหม่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายรัชชานนท์ ชินอัครพงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงกรวรรณ เดชาปกรณ์ชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ หนูฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายณัฐกมล แซ่เจ่น

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ คงกิม

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงกิตติกัลยา หลงโศกเชือก

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงฑิมพิกา วัฒนอักษร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงนันทณัฐิ คิดเหมาะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงนิสิตา ถินถาน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงรวิปรียา บูรณ์ชนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ช่างพูด

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ พัชรกอบชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายคฑาวุธ เกตแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงลัดดา เยซอกู่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กชายธีรภัทร จิตสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงเสริมศิริ รอดคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ชืนจิต

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงรัชนี แซ่ชัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงยุวธิดา อวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กชายธนากร ช่วยเส้ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงรัตนพร ขาวทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๑ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายสุรณรงค์ รอดพล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กชายนัฐพล เทียบแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ คงจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายภัชรพล อิมประพันธ์ตรี

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงจิดาภา ศิรินวล

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ท้าวมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่ลิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงธมลวรรณ จันเกตุ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงปนัดดา แซ่จึง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กหญิงธันยชนก กุลนิล

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายกิตตินันท์ วงษ์โพธิขอม

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงชนิสรา แก้วสัตตยา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงรุ่งตะวัน เพ็ชรสังข์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงธนัชพร ศรีธนูมาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ หนูเนียม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงจิราวรรณ พลรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงลลิตา สีพระวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงอทิตยา อัศวเจริญวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงกรกช ยอดสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงอนงรักษ์ บุญช่วย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กชายธันวา อ่อนนวล

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายพงษกร พรประทานเวช

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายนาคินทร์ จิตภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงปยมาศ คำพิลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงสุกานดา เพ็งบูรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงอัณชฎา จันทร์คง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ มานะศิริ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๒
นายจีระพงค์ ศรีเพชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๓
นายธีรภัทร์ อภิโรจน์รัตติกร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงอุษา บางเสน

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๕
นางสาวอภิชญา สุดเอือม

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๖
นายธรรศธนพล จุฑานฤนาท

๒๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ กุลภัทรากร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๘
นายอภิชิต แซ่ลุก

๓๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๐๙
นายพิสิฎฐ์ วงษ์พันธุ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๐
นายกัลยากร แซ่ซิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๑
นายจิรวัฒน์ ธรรมสุวรรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๒
นางสาวพรชนก สุวรรณโณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงณัฎฐริกา สุวรรณรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๔
นางสาวนฤมล กองทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๕
นางสาวพัชวี บัวสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงอริยา เพ็ชรมาลัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กชายวัชรกร วงศ์วลัยมาศ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๘
นายวุฒิชัย ชนะพาล

๒๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงจิราพัชร สองปอน

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๐
นางสาวฐิติกาญจน์ จิตมงคลวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๑
นางสาวบุษกร มันชูพงศ์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๒
นางสาวอิศริยา สิธิแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๓
นายธนพัฒน์ ขุนฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๔
นายนันธพงค์ จุลเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๕
นายณัฐวุฒิ ชัยโชติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๖
นายอภิสิทธิ

์

คงจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๗
นางสาวจาริยา ถามะราวี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๘
นางสาวประกายแก้ว แซ่วุ่น

๐๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กชายกฤตเมธ บุญรัศมี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๐
นายจตพงษ์ เสมอนุ่น

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๑
นายฤทธิชัย หน่อทองแดง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๒
นายสุเมธ แซ่จุ่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๓
นางสาวอริสา ศิริวงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๔
นางสาวนฤมล ไชยภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๕
นางสาวยุวดี เวชสาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๖
นางสาวอมรศิริ รัตนมุณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๗
นายสิทธิศักดิ

์

สมราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ จตุรพฤษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๓๙
นางสาวศศินันท์ รัตนพันธุ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๐
นางสาวสิรีธร ขันแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๑
นางสาวศุภราภรณ์ หมอราช

๑๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๒
นายซาบีรอน สลาหมาด

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๓
นายคุณากร ช่วยคล้าย

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๔
นางสาวจุฑามาศ เกตุแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๕
นางสาวปภัสรา บูอนันต์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงชิติพัทธ์ วรรณวาส

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๗
นางสาวมณธิรา หนูเนียม

๒๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๘
นางสาววรรณนิษา ทับอาษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๔๙
นางสาวพลอยนิล บุญใหญ่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๐
นางสาวสาวิตรี หาระสาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๑
นายสดายุ ศิริพงษ์พัตร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๒
นายสันติสุข สังข์แก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๓
นางสาวศศิโสม แก้วย่อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๔
นางสาววรารัตน์ แสงคงเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๕
นางสาวดิศรินทร์ หมอแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๖
นางสาวชลธกา อภิรักชิตกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๗
นางสาวกิตตินรี ชีววงศ์วิศิษฏ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๘
นางสาวลลิตภัทร เพชรสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๕๙
นางสาวสุธีธิดา วัฒนาพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๐
นางสาวสุดารัตน์ อินดำ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๑
นางสาวรัตติกาล อึง

๑๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๒
นายณัฐกิตร์ แก้วมณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๓
นางสาวยุพา แซ่จือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๔
นางสาวมลชลีวัลย์ กุ้งทุ่ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๕
นางสาววรรณภรณ์ อนันตะโสพนธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๖
นางสาวสุวิมล ฐิติธำรงทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๗
นางสาวเพ็ญศรี อินทจักร

๒๙/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๘
นายธนพล จันทคุณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๖๙
นายดุลยฤทธิ

์

นันต๊ะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๐
นายศราวุฒิ ดู่คำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๐
กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๑
นางสาวจุฑามาศ แซ่ตัง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๒
นางสาวพิรญาภรณ์ เพ็ชรรักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายวรเมธ ดอกไม้เงิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๔
นายมนัสนันท์ หมานหมัด

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๕
นายวิชัย แก้วพรหม

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๖
นายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๗
นางสาวสุภา ทองเส็ง  กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๘
นางสาวอินทิรา ม่วงนุ่ม

๓๐/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๗๙
นายขันติ ไชยเพชร

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๐
นางสาวธารา เกตุประดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๑
นางสาววรารัตน์ ระเห็จหาญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๒
นางสาวนำอ้อย แสงคำ  กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๓
นางสาวอรัญญา ลคร

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๔
นางบานเย็น บัวไข  กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๕
นายสุรชัย วงศ์พิม  กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๖
นางสาวดาวมณี สุริบุตร  กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงอาริสา นิลวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงสุภัสสรา หารกำลัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายภูริทัศน์ ด้วงแดง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๐
นางสาวปาลินี ลินกลาง

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองจันทร์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๒
นายสมหมาย อังศุภานิช

๒๖/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงสาริณี แซ่จ่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๔
นายอดิภัทร อ่อนสันต์

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๕
นายธราเทพ ไชยวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๖
นางสาวกาญจนา แซ่เจ๋า

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๗
นางสาวประภัสสร กำเหนิดผล

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายเฉลิมพล ดวงสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๓๙๙
นางสาวยุวดี แซ่ลิม

่

 กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๐
นายนัฐวัฒ เดโชวัต

๒๕/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๑
นางสาวอัญจิมา ประทุมทอง

๐๕/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๒
นางสาววรลักษณ์ โพธิเตียน

์

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๓
นายดนัย เหลาผา  กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๔
นางสาวสุพรรณี แซ่หยาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๕
นางสาวจิราภา ศรีเรือง

๑๑/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงแคทรีญา นิลรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๗
นางอรอุมา อังคะมาตย์  กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๘
นายณัฐพล ย้อยดำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๐๙
นายธนพนธ์ กุสกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๐
นางสาวณัฐพร แซ่ลี

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๑
นายปรเมศ ทองรอด

๑๖/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญเสือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๓
นายสหรัฐ พุฒคง

๑๗/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายนันทวัธ แซ่ลี

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๕
นางสาวนภาภรณ์ ขุนทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงปราณี เส้งนนท์

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายทิวา สุวรรณโณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๘
นายจักรกฤษ มูลรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๑๙
นางสาวกนกวรรณ คันทะนาต

๑๕/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงธิดาพร สายโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กชายพีรัชชัย สายละมุล

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงธนัท แซ่หลี

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงสุภาภร กล้าจริง ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงภัณฑิรา แซ่เฮา

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีเรือง

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายมนาบุญ จันทร์สุวรรณโณ ๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายธนาวุธ ศรีสอาด

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา ช่างพูด

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายภาณุพงศ์ เพ็งแก้ว ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงวรรณนภา หนูอุไร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายกันทรากรภ์ แซ่เฮา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงธัญชนิต ทองธรรมชาติ

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายภูชนะ แซ่หลี

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงบัณฑิตา พวงเพชร

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงอาทิมา เพ็ญพิมพ์

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงอรอนงค์ สมจิตร

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงพรพิมล นาคเพ็ชร

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงวรรณสา ไขแสง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายอภิชาต ยอดพิกุล

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๐
นายสุตนันท์ ยางทอง

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายปฐวี โพธิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๒
นางสาวธัญญาเรศ แก้วมาก

๑๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๓
นายผดุงศักดิ

์

คงทอง
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๔
นายฮาลิด จันหุณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๕
นางสาวคริสติน เทพบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงพรชิตา อภิวงศ์ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายธรรณธร มิงเจริญทรัพย์

่

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๘
นางสาวอรอุมา ชุ่มฉิง

้

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงสุติมา นันตะบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณชาติ

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายวิวัฒน์ วิชิต

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายณัฐนนท์ สองไทย

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายเหวิงหวาง แซ่โจว

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายธนพล สุวรรณจินดา

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายกรณ์ดนัย แซ่หลี

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายวีรพล ทองรัตน์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงวรรณิสา เทพสิงห์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงอรนุต นวลศรี ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายธวัชชัย แก้วประเสริฐ

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายเสกสรร พุฒพันธ์

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงวาสนา ชัยโชติ

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๒
นายวุฒิชัย ขุนเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงปนัดดา สายสี ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงเมทินีย์ คำผัส

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ แซ่ลี ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงกานดา โกบใบ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายวุฒิพงศ์ แพงถิน

่

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายธนภัทร จันอ่อน

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๖๙
นางสาวศุทธินี ทองเทพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงธนาภา แก้วแกมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงเจนจิรา นวลละออง

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญจำเนียร

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายธนายุทธ คมขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๔
นายณานนท์ มุสิกพันธ์

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายศิริโชค พรหมนะ

๒๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ล้วนมณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๗
นายหัสถกิจ ขาวเต็มดี ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายนนทกร คำตัน

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายกิตติชัย แซ่จุ้ง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงอนงค์ สีชาวนา

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายปยะพัทธิ

์

สร้อยสน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงฐิติมา แซ่จิว

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงวรัญญา พรหมมี ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงศิวพร อุปคุปต์ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๗ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

กาญจนรัตน์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กชายแสนรักษ์ สุทธิพันธ์ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายศิริเมธ ลำดวน

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายพรชัย ซ่อมโมง

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงนราภรณ์ ฟองกำแหง

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญศิริ

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงอุมาภรณ์ สมจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงอาทิตยา พันนา

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงอินทิราพร สวิล

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๔
นายนรบดี เพชรพันธ์

๒๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๕
นายสมาพันธ์ สิงห์เนียว

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายรพีวิทย์ โชครุ่งกาญจน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายวรเมธ จินดามณี

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๔๙๙
นางสาววิลาวัลย์ นิลบรรจง ๕/๙/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายมานะ ธรรมสีหา

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายจตุพงษ์ ศรีตระการ

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงสมฤดี กองศรี ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงบุญภา แย้มยิม

้

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวประมง

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงบุญกันยา สะอาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงวาสนา บรมสุข ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุตดตาภักดี ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงรัตติกา กุลพันธ์

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา เพชรพันธ์ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายนภดล มิด้น

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงขวัญจิรา หนูอุไร

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงเอมมิชา แซ่แต้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงมัลลิกา ยอดไชย ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วังทะพันธ์

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายบรรณวิชญ์ ชะลูด

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงอารียา มหามิตร

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงฟารุ้ง ธรรมวิเศษ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงนัฐกานต์ กลันทอง

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กชายธีมาพรรณรา สุขเกษม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๘ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายสิรภพ สุภาพ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กหญิงธนพร ชูชีพ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงพัชรา ภูภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงนภัคศร พลเกลียง

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงชลธิชา สุกแก้วณรงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายเฉลิมชัย ยีสุวรรณ

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายพระนาย รอเพชร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงปริณดา ธิตะโพธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายก้องภพ ราตรีพฤกษ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ ไพโรจน์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายสิทธิโชค รัตนะเพ็ง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงวรารัตน์ ยินดีเฉลิมพันธุ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายจิรายุ ชีวชยากรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายเจษฎา กองใบ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายชินพัฒน์ อวะภาค

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงทิพวารี อึงสกุลวงศ์

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงทิพวรรณ อึงสกุลวงศ์

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงปภาวรินท์

พิสุทธิรัตนานนท์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงเพิมกมล

่

จิตรรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงอังศุวีร์ ศรีจันทร์อ่อน

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กชายธรณินทร์ บุรีรักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กชายธนากร พรชิต

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงอิศราวดี ไกรแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายภูริพัทธ์ จิตรตรง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายอภิชาติ คำเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงอภิชยา กลันจันทร์

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กชายเดชาธร เมืองฤกษ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายกฤษณะ ลีเปว

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงปาริฉัตร รัตนเพ็ง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายปาริวัตร รัตนเพ็ง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายธนดล ยงสุข

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงปลอบขวัญ ระสุโสะ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ เปรมสมุทร์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงอัญธิชา จงเจริญวงค์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายคีตกานต์ จันทา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงอินทิรา แซ่เอียบ

๊

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายอาทิตย์ จิตนิยม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายปรินทร บุญศรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กชายธีรพงศ์ อินทร์ผลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายนิติพล ทองปนแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายพีรภัทร จิตรตรง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายฐานิสสร นวลเกลียง

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กลาสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายมลตรี ไกรแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กชายสงกรานต์ พรหมอักษร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายจิรวิชญ์ ธิตะโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงปยะภร คงฉิม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๘
นายธนกฤต แก้วอุทัย

๒๘/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๖๙
นางสาวมัตติกา แก้วชูชืน

่

๐๗/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงเพชรลดา จันทรเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วสามกูล

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงพัชรี ชุมแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กชายธเนศ เจียจิระวิบูลย์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายธนากร ขันทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงค์ศรีดา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงจันจิรา เคลือทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายธนกร สุทธิเทพธำรง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายกัญจน์อมล สุวรรณเลิศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายอัสนี สูงรันดร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงวาสนา เสรีสมบูรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดูดวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายวิริฬห์ คงช่วย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายศักดิภัทร ชัยยุทธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายคิมหันต์ นนทแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายภูวณัฐ์ รักชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายดินทอง แก้วบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายวรศักดิ

์

สุวรรณจินดา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ หนูทิพย์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายฐิติภัทร แกมนิล

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงสุวิมล ปานทอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงพิมพ์ทอง บุรีรักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงพชรพร ทองปนแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชาญประณีต

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายมนัสศักดิ

์

ประยงค์หอม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายวีระกร รัตนพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงวราภรณ์ อุไรรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงเปมิกา แซ่ซิน

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงสิราวรรณ แซ่ว่อง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา มณี

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ว่องเกษตรสิน

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๑ เด็กหญิงภฤศมนวรรณ
เพ็ชรคง

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ จงตรอง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายจักภัทร สุวรรณชาตรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายพัฒนพงศ์ หานิพัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงกุลิสรา หาญณรงค์

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายวัชระ ศรีสะระ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายอำนาจ โลม

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายกฤตพจน์ เสริมแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ฑามาศ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายสิปปกร ย่องซือ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายพรภวิษย์ รักชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายวรพัฒน์ ประกอบบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงศิรินภา พวงแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงหนูดา ทุนมณี

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กชายอนุชิต คุณวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายนนทวัฒน์ สังเกะ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงบงกชกร คำเชือ

้

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงทิพย์เกสร เรืองกูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายปฐมพงศ์ ชาลีพุทธพงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายปญจพล ละออเทพ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงอารี ด้วงอุบล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงอภิรนันท์ ศิริพูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงสุคนธา สุขงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงสุชัญญา สุวรรณโณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงพรทิพย์ สุวรรณสี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงเนตรนภา เกศแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์สงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงณัชชา ชุมขวัญ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กหญิงรุจิรา นวลเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ออนนวน

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงรุ่งนภา อยู่สุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงภาวิณี ไม่ทราบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงปุณญาภรณ์ พรเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงณัฐพร มหาพรหม

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายภูวนาถ จันทบุรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงปริยาภัทร อ้นไข่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กชายนวพงศ์ ถมหนวด

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กชายวรชาติ อยู่สุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายพัลลภ สีหาบุตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายชาคริต เกตกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณโณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ คงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายอนุวัฒน์ มหาพรหม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายพันศักดิชาย

์

ดำสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายกฤษฎา วรรณพงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กชายนที สิงห์วิชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายนัฏฐวัฒน์ เสาวรัญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงอริสา รัตนพล

๒๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กชายวิสา สองเมืองหนู

๓๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงน้อยหน่า ลาบุตรซา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงพลอย วงศ์พรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงพรนภา อ้อมณฑา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงวาสนา ศรีวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายสิรภพ แก้วนาแค

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงกวิดา อบอุ่น

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ ทองนวล

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงปนัดดา เถาว์อ้วน

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงอันทิกา เลาะโนะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กชายสรวิศ ไชยภักดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๒ / ๒๕๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายธนวัช ตรีสุวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงสิริมา เรืองมา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงรวินท์นิภา โชติกรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กชายคฑาวุธ แก้วลอย

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายอัษธิวุฒ พุ่มทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงอรพิมล สุพิทักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายเดชาวัต ชนูนันท์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำเนินงาม

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายอธินันต์ พุ่มทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุวรรโณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายประณิธาร แสงมณี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายอนุวัฒน์ มะชะรา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายรัชตะ ผ่องสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงวรางคณา แพ่งโยธา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงจิตรานุช ทิพยนุกูล

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กชายเอกรินทร์ สาระพร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กชายชัยณัฐ ทะนวนรัมย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กชายประวันวิทย์ จันทะโยธา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองมี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงอริสา โชติรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายวรเวช นิลเวช

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงดาว ลาหู่นะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงวรรณา ชนะพาล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายธันวา แซ่หลี

๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายอนุพงษ์ ขันสุข

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายฉลองเกียรติ เสาสำราญ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงปภาวดี แซ่หลี

๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงณิชนันท์ ซอวัน

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายแผ่นดิน เรืองเดช

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายจิรพัฒน์ พุ่มพวง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงศรันย์ภัทร ลาหู่นะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงเปรมสินี เพ็ญพาต

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายภานุพงค์ การชนไชย

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายสรรญฤทธิ

์

บุญเทพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงนิรมล วัชระนิมิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายดนุพร วีระพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายปญญธร หลงเส็ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กหญิงอริสรา คงยอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กชายซิกอ มอญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงชลธิชา เหล็มกาศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายธฤต บุราณคุณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงอัญชลี เวชสาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายคฑาวุธ วิเศษศักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายธีรพงศ์ จันทศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายปฏิวัติ ไชยคีรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายปฏิพล ขาวน้อย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายปวริศ ชาวสวน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมสุวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายฐานทัพ จันสี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงอุไรพร ปาลิโภชน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงโชติมา ตะถา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงพร คำงาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กชายชัยยุทธ นันท์วิมลโรจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กชายรติพงศ์ จันทวิลัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กชายไพรวัลย์ แสงเดือน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายต้นกล้า นุ้ยเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงฐิติมา รูปคม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กหญิงมนสิกานต์ เสระทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุนทร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงชาลิณี แก้วขาว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายธีรยุทธ์ มุสิกะเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงสุกัญญา ผ่องผุด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายภูริพัฒน์ ยอดไชย

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายปรเมทย์ ชุมรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายอรรถพร ประสมพงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก หัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงวราทิพย์ เพชรรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก หัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สุพรม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก หัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงสุชานรี ธนเพชรรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก หัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงปยะบุตร พงศ์พันธุ์วัชระ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๔ / ๒๕๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงภัทรธิดา กระจัด

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก หัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงศิริลาวัลณ์ พรหมดำ

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก หัวถนน  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงนัชชา ฤทธิวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงสุทธิดา ตรีวัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายอนุชา ดีมาก

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงวิรัญญา แก้วเดิม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงสิรินทรา แซ่เติน

๋

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงจันจิรา คูณมี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข่อย วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายนนทพันธ์ หัดนิยม

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กชายกฤติเดช ไชยโชติ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายวรศักดิ

์

พรหมชะนะ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กชายอพิชาติ โกสินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กชายพลภัสสร์ ช่วยภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กชายชุติพนธ์ เถาสุวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงณิชานาฎ มณีรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงพิชากร แซ่ตัน

้

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงปยะรัตน์ คงทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงธัญวลัย ทองคำ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงวรัทยา ระสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายเสถียรศักดิ

์

ลิมเทียงตรง

้ ่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายอภิวัฒน์ อุไรรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายวัทฒ์ กุลนิล

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายฐาปกรณ์ คงดำ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายกิตติภูมิ แซ่ตัน

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ถาวรสังข์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงสุธิมา อารมฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงนัฐชา ไชยกูล

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงอรปรียา หัดนิยม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงสุชาดา ไขมุก

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงสุนิสา แก้วมณี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงปณฑิตา สุกใส

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๑ เด็กหญิงทิพย์พิมพ์พร
ชาติสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ เพชรรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายวงศพัทธ์ มูสิกะศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ณ วาโย

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงสุนิสา เพอเกลียง

้

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ดุลกูล

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงแพรวา ศรีสว่าง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายชนกฤต สอิด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ด้วงสูง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายณัฐวัตร น้าวประจุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายกฤษกร เทพคงคา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงศิริประภา น้าวประจุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงศิริวรรณ น้าวประจุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมรักษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กชายนิภัทร์ ชฎาทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงกัลยา แซ่อึง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กชายธิติวุฒิ แก้วหัสบงค์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายภูชิต แก้วศรีมาก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายศักดิชัย

์

ชัยกูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กชายศิริโรจน์ ทองแจ่มแจ้ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสว่าง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายภูวรินทร์ จันทภาโส

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงสุพรรณี ชุมแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิณทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กหญิงนัจมาห์ บุญโท

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ทับทิมทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงอนัญพร ชัยประสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงสวิชญา บุญนุ้ย

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงอุษาศจีร์ อนันตกูล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงกฤษณา สุวรรณโกศัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงปาริตา ชุมช่วย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงพัชนี พุทธโร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กชายธนพัฒน์ ทิศแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงกมลพรรณ ทองกรด

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ปริยศิลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กชายศักดิรพี

์

มีชู
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงชาลิสา แก้วมี

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายไทธนดลย์ แก้วพิชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงกฤตพร วิไลรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงพิรยา ชมชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงอุมากร จิตณรงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายนัธทวัฒน์ เทพแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายอัชฌา ชิตณะรงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงสุพิตตา สุขเรือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แก้วสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา แสงมณี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

ปะโปตินัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายธนภัทร เวฬุบรรพ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กชายสรวิชญ์ แก้วเพ็ชร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงภัทราพร มากทองน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายพงศ์วรินทร์ ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายสุวิจักขณ์ ไกรวัลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กหญิงมธุรดา ยึดลัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงสุพิชญา ไหมแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงสุกัลยา มีชู

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายศุภกิจ เพชรคง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กชายจตุรภัทร จันทร์แก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายสรวิทย์ พัวสัมพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กชายวรัสกร ศรีไหม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ขุนเพชร

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงสุุธาทิพย์ มุมณี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ พาที

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายกายสิทธิ

์

บัวเนียว

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายฐิตินันท์ สีเพชร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงรัษฎา อำลอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กหญิงภัทรวดี บุญส่ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๒๙
นางสาวธวัลพร ศรีมุณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๐
นางสาวรักษณาลีย์ ลิวเจริญทรัพย์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๑
นายนทีทิพย์ แซ่จิว

๋

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กชายธีรวัต วิจิตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายสิทธิกรณ์ เตียวเจริญ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายสุภชาติ กาญจนพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงหทัยชนก ปานแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงขวัญธิดา มากจงดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กหญิงโชติรส น้อยพิทักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงญาณิศา แก้วเพ็ชรกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา เอ้งฉ้วน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ อินทรจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงนภัสสรา สว่างเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงปรียาพัชร จันทะภาโส

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงปาลิตานันท์ พุทธโร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงเมรัญญา ปทมเมธิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงรุ่งนภา พรหมมะณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงวิมนสิริ พรหมจรรย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงวิยะดา หนูเกือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงสัญธณี คงซ้าย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงหทัยทิพย์ นวลจริง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงอารียา พรหมจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ไชยพรหม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายชินพัฒน์ วุ่นซิว

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายธนบดี นวนเนียม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กชายสิริภาส คงหีต

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงกุลปริยา จันทะรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงจันทร์นิภา ยอดสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงจิรัฏฐภร วรรณศรียพงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงพิมพ์นารา สุทธิพงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงรวิวรรณ รามเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงศิรประภา วุ่นซิว

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ พลเทียง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ถวัลย์วีระวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงกานดา สงเคราะห์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ วังจินดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กหญิงนุชจรีย์ ศิริรักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กหญิงรัตนาวดี แก้วอัมพร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร ฆังคมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงอาทิตยา ชูดำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายเจษฎา แก้วดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายอดิศร หวานแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายณัฐพลากร สุวรรณมณี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายถิรวัฒน์ หนูเงิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายพงศ์ศิริ เกษมุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายศิวกร ศูนย์ราษฎร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงกฤษติญา ชัยเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงฐณิฌา ทองแย้ม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงปยะธิดา สุวรรณชาตรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงพรทิพา พรหมคง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ ชุมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงภัทรธิดา ลิวเจริญทรัพย์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงรุจิรา สุวรรณชาตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงอนุสรา สุวรรณมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงอภิสรา รัตน์แก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงอรพรรณ ชุมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองขวัญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายทริฑายุ สุริยะชัยกุลพงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์

พาณิชย์สงเคราะห์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายอารยธรรม สุดรัก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงกชกร บุญราศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงกานติมา ตันเวชกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงนิราวรรณ บุญศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงปยฉัตร ณ  น่าน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงพรพิมล ชูนาวา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กหญิงอภิสมัย สุวรรณชาตรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงอาภัสรา สุวรรณชาตรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงนฤมล ดำบาร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงวณิชชา พรหมมะโณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายปยทัศน์ ตรีไวย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายสมพลนาท เกตุใหม่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ยางทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงนันทิดา ปนถะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงพิยดา พรหมคง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงรัตนา ดำสงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงอังคนา ยัฆพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายเกรียงไกร มณีสว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายจิรภัทร นวลสร้อย

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายธีรทัศน์ ยอดสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายพงค์พล ระสุวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายวรัญชิต เรืองสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กชายวีระชัย เวฬุบรรพ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายศิริพงศ์ เอมเอก

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายศุภกร ศรีวะปะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กชายศุภณัฐ แก้วมณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ แปนทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงสุขกัญญา พรหมมะณี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายธนะศักดิ

์

จันทฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายอำพล พรหมแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงจีรนันท์ พรหมจรรย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงภัทธิชา มหาวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายภูริภัทร ธีระกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายวราศักดิ

์

เข็มทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายกฤษฎา หรีมเนตร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงกัทลียา สุจินรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กชายศรยุทธ สังข์สวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงชลธิชา เรืองศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กหญิงญาณัจฉรา แสงเงิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิพย์เพ็ง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กหญิงบงกช สุนทราภรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงประวีณา เพ็ชรสุก

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๑
นายอภิลาศ ไชยพร

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงสุฑาวัลย์ พรหมจินดา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๓
นายศุภวิชญ์ สู่สม

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๔
นายสันติภาพ สุวรรณมะโน

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๕
นายบุพกร บุญกาญจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๖
นางสาวพาขวัญ มณี

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๗
นางสาวธีรนุช ยีซ้าย

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๘
นางสาวธิดาภา ทองนิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๓๙
นางสาวโยษิตา ถิระผะลิกะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงลภัสรดา สุริยะชัยกุลพงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๑
นางสาวสตรีรัตน์ อิสระ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๒
นางสาวอาภัสรา ฉายกิม

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๓
นายอัครวิชญ์ มีแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๔
นางสาวสิริกานดา กาญจนะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๕
นางสาวสตรีรัตน์ แก้วสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๖
นายทวีศักดิ

์

รัตนพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๗
นายภัทรพล พัชชนะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๘
นางสาวศรัญสญา แสงอรุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๔๙
นางสาวศริสา แย้มอุบล

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๐
นายกานต์ ทิพย์แก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญมาก

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงอริสรา ฉิมแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นวลพรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายศิวกร นวลจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงชนิตร์นันท์ คงบัว

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงชิษณุชา ขุนทองเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีวง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วแสงสด

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงวิภาดา รักเงิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงอนิชา นาคพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงอรจิรา ชะนะหมัด

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงอรปรียา หมวดเอียด

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงอรพินท์ ทองสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงอัญชลีภา แก้วมณี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ ขวัญอ่อน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายจิรภัทร แก้วชูใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กชายธนดล ลิมมณีธรณ์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

รักเงิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายพงศกร ยิมแก้ว

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ม่วงทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กชายยศกร สุขขวัญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายวิวิธชัย แซ่ซึง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมราช

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา เต่แก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กหญิงกานติมา เกิดชู

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงกิตติญา สวัสดิคีรี

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงจันจิรา จิตรบรรจง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงจิดาภา ประทุมวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา วงศ์จันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงฐานิตา รัตนวุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงธนัญชนก นะระโต

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงนาตาลี พร้อมมูล

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงณิชา สิกะพงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงปาณิสรา บัวเงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงปุญญาณี ดุกพรหม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงพัชราภา บัวน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองอนันต์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงรมิตา จันทร์สว่าง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงวรินรำไพ ขวัญคง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงศีรภัสร ขุนนุ้ย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงสาธิตา ทองขาว

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมวดดำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กหญิงอนัญญา สุวรรณชาตรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงอนามิกา คงช่วย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กหญิงอังธิดา ศรีวัง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงอินทิรา บุญส่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ชู

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กชายณัฐกร เกือนุ่น

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กชายธนกฤต สวนทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายนที ทองรักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายพิชญ์พงศ์ อนุกาญจน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายภูบดี ใหม่อ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายรณกร สุวรรณชาตรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายรพีภัทร ตาแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายวงศธร พรหมเม่ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายวชิรวิทย์ เสนแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายวรากร คำชู

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายสรวิศ บุญยัง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายเอกบุรุษ มุสะระ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงกนกพร ฆังคะมะโน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร บัวเนียว

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงจุฑาพร สมนาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงเจริญศรี รักเงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงชนิตา บุญมิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงฐิติพร เรืองแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สีพุฒ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงนภัสกร จิตมาเส

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กหญิงนำทิพย์ สินนวล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงนิชานันท์ เตียวเจริญ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงนิศากร เพ็ชรเพ็ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงปณิสรา อินอาภรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงปญญาพร ศรียา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงปาริชาต แก้วสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงแพรพลอย เอียดจับ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงวาณัฐสา ดำชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายคทาวุธ หนูชู

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมนวน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หนูราช

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศักดิดี

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายภูชิสส์ ไชยยอดแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายสรวิชญ์ บุญแสง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงกษิรา แก้วเอียด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ ทองลูกแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงนลินี ศิริยา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงพรหมพร ชินวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงวรรณพร เนติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงสุนิสา มหับผลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงสุรภา รักขุนส่อง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงอรปรียา แก้วดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายกิตติโชค เต่แก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายธีรภัทร์ พรหมจรรย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายธีรภัทร เฮงพระพรหม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายนำพล แก้วจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายรพีภัทร คงแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายอนุชา พรรคยู

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงกัลยากร เกือกูล

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงชนิภรณ์ พรหมเมศร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงชมพูนุท สวัสดิประสิทธิ

์ ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร วงค์บัว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงธันยชนก ชูหนู

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงนิรชา นกแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงมนทิราพร มีแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงวรรัตน์ณา เขตมรคา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงวิชญาดา พลขจร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมวิหาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงอัฐภิญญา แก้วเอียด

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายชุติพนธ์ หรดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายทวีชัย การะวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายปวริศ ทองอนันต์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายพงศธร มีชู

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายพัชรดนัย สาละลี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายวีรเทพ บุญชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายสนธยา ทองชูช่วย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายแสนทวี หนูรอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงณิชา ยัฆพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงดาราทิพย์ แก้วพิบูลย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงปยวรรณ แก้วหนูนวล

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงสุชาดา คงช่วย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา ห้องโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงโสรดา เล่งยก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงหทัยวรรณ แท่นขวัญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายชิณวัตร สะมะบุบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายเดชาธร ไหมแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนเสถียร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา พูนดำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

รักพูนแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงณิชา นวลแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงปณิดา คงสม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงปนัดดา เมืองสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ชูปลอด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงวรารัตน์ จิตภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงวาณิชา ปานแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงสิริภัทร รัตนพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงสินิตทรา ขวัญสง่า

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงสุชานันท์ บัวพรหม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีหนองห้าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงอโณทัย ยีวันฉาย

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงอารียา เพชรน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงอินทิรา สีเหลือ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายพัชรพล มาแทน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายภากร พรหมเสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายวิทวัสชัย สุขเกือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายสรวิศ พรหมบุญแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายสานันท์ ปนถะโก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายอัจฉริยะ สุขะปาณะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายวุ่น

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงกรกนก ขุนพรหม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวัญอ่อน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงกัญยารัตน์ ทิพย์แก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงกัลยพัชร พาระติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงกาญจนธัช เกตุแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงกาญจนา แสวงบุญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงชฏาพร พินสุพรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กหญิงชาลิสา สุดสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รักนุ้ย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงณัฐชา นาคพุธ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงณิชกานต์ วิจิตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงพิทยารัตน์ แก้วงาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงปาลินี ปาลคะเชนทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ สุภานิช

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงมนทกานติ พรมเมศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณดี น้อยมุสิก

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงศุลีพรย์ เขมังคะโล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายจตุรภัทร สุวรรณรัตน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ทองจันทร์แก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายนันทวัฒน์ หนูนิม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายภูมิรพี พุทธปรีชา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายภูริณัฐ จันทองโชติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายสุบัญชา แสงวรรณลอย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กหญิงกนกพร แมวขาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงกฤติยา ช่วยนุภาพ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ประทุม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กหญิงจารุวรรณ มีทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กหญิงจิรนันท์ พรหมห้อง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วหวัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงชฏาภา สัจมณีย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กหญิงธัญญานุช ขลิบเอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไพริน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ไชยรักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ขุนแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงปยรัตน์ สะมะบุบ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กหญิงปยะรัตน์ บุญส่ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงพรรณภัค ขวัญอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จันทมะโน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กหญิงวรรณวิสา ชุมเสน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงวิชุตา หัวแหวน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงศศิธร สุขไกร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงสมฤทัย หมืนรักษ์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงหัทยา ชำนาญฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงอรพรรณ นกแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงอัมพวัน โกสุม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กหญิงอาทิยา เล็กแก้วเกือ

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วพิบูลย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายชญานนท์ สุขไกร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วนพรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายธรากร ปานมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงวรัญญา ลีชมภู

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ ศรีประไพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา ทองจันทร์แก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กชายเกริกพล สังข์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายเดชาธร แก้วมูณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายพีรพล จันทะมุต

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กชายชานนท์ ศรียาเทพย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายสุรพัศ ศรีทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงธีริศรา ขุนเพ็ชร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงนภัทสร รองสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีวะปะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กชายดนุเดช ขุนเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายเดชาวัต รักสนิท

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กชายธนากร แสงไกร

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กชายวรเมธ อมะโร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เพชรวงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงวรรณภา คงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงศิรินทรา ทรงสกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กชายคณพัฒน์ ขวัญทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายชัยวุฒิ เพชรมุณี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายดนุพร มณีสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายธนกร รูปตำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายธนาวัช แก้วเอียด

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายนันทชัย พรหมราช

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายวชิระ คงแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายศิยะพงษ์ สีเกือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กชายเหมันต์ พรหมอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์รักษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กหญิงกุลธิดา ทัศศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กหญิงเกศกนก ทิพย์ชูศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงชณิการ์ รัตนศิริ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงสุธิมา ดำแปน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ บัวชุม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายนัฐพงศ์ อินจันทร์ศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กชายศักรินทร์ ทองศรีจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงกุลธิดา ชุมบุญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา กำเหนิดดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงนุศรา รักไชย

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงปยะดา ช่วยพวก

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงอภิชชญา เกียรติโชติวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงอัฐภิญญา หวังดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กชายวรกานต์ คลิงเลือน

้ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กชายสหโรจน์ จันทร์แก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงเขมมิกา รักสงบ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงจิราทิพย์ จันทร์คง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงชนากานต์ ดูระนิตย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงดวงกมล ช่างเหล็ก

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กหญิงนรากร ขุนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงมณธิดา วงศ์บัว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เขียวจู

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงศศิมา ทองกลัด

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์มณี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายณรงค์กร คงสม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายสุทธิพจน์ สุขเนาวรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายอนันต์ วิลัยรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงกิตติยา วิจะสิกะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงลักษณา พุ่มกะฐิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายอภิชัย เวชสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายภัคพล ผลาสิงห์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กชายภัทรพล นวลจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงเหมือนฝน ศิริธรรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กชายธีรภัทร สุขแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๐
นายสรวิศ พรหมชี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงปลายฝน พรหมอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายนัทธพงศ์ เพ็งเล็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายภูมิใจ มีศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายโภควินท์ ชัยนวล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายวิชยุตม์ สูตแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กหญิงนำฝน ไสนุ่น

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กชายชญานนท์ คงซ้าย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๘
นายณัฐวุฒิ รักษกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายยศกร นองมณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมวล

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กหญิงนภาวรรณ พรหมเทพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายณัฐชนน แสงคงเรือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายตะวัน คอยอาสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กชายเทวรินทร์ นาคแท้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กชายธนวิชญ์ บุญคุ้ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๖
นายนัทธพงศ์ ศักดิดี

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ หว่างเปย

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กหญิงนฤกานต์ ศรีสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กชายศตวรรษ สุขสว่าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงธนาวดี คงบางปอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายณัฐภัทร บุญจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๒
นางสาวมนต์นภา อ่อนรักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๓
นางสาวศิริรักษ์ อินทร์จันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๔
นางสาววิไลวรรณ บุญมิง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๕
นางสาวมณีรินทร์ เรืองพุฒ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงพีรยา อ่อนรักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๗
นายจิตรเทพ กาญจนลักษมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๘
นางสาวจิรายุ มหาวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๓๙
นางสาววริศรา หนูคงแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๐
นางสาวจิราพัชร พรหมแสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๑
นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๒
นายธวัชชัย ซ้ายศรี

๑๑/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กชายพงศธร จันทองพูน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงปารวี ไข่แก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงวิชุดา รักษาพล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กหญิงสรนันท์ ชุมขวัญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงบุษกร สถานติน

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กหญิงสุภาภร พรหมดวง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กหญิงณัฐชา สุวรรณคีรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงสุวรรณธิดา เหลือทุ่ม

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ สังคง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กชายศุภชัย พาศิริ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย วัดไสท้อน  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ เรืองดำ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงกนกพร นวลดุก

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗๙ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทร์นวล

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงภาวิณี เต่แก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงดนยา อุ้ยสัว

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงวรรณวนัช ประพัฒน์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงนภิสา นิชรานนท์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายทิรภัทร ถิระผะลิกะ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงชนัญชิดา มีแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงอมรพรรณ สร้อยสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กชายปาริสา ฉิมนวน

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กชายคงมัน

่

คงมัยลิก
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงชลิตตา แก้วหนู

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงนันท์นภัส รุจิระการกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงรศรินทร์ ชูปลอด

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กชายภูศิธานนท์ เหล็มขุน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงพิชญธิดา ตะหมัง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วชูจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์แดง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เพ็งบุญ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงศศิพินทุ์ คิวนาง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายกิตติกวิน อินสุข

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงศิรินภา

พาณิชย์สงเคราะห์ ๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กชายเอกกร ลาพินีกร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงสุธิดา เพชรมุณี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กชายอัตตะ ผอมกรด

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงอินทร์ธิรา ยศเอก

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุขแสวง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ เพชรขาว

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กหญิงเกศรา ศรีชัยชนะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กหญิงสุภาวดี กาญจนะพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กหญิงกิตติมา บัวพรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงเบญญาภา นิจพัฒน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กชายภูวดล ชูประดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุขปณะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายจรณ์ ว่องประสิทธิกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงสิริภัสร์ พะมณี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายวิชญะ แหน่งสกูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงจินดาภรณ์ แก้วจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายปุณณวิชญ์ จันทสระ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กหญิงจิดาภา อินทร์เสนี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กชายปรเมษฐ์ ขุนเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุยบางดำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงธัญชนก เรืองเพชร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกตุศัทธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงชนากานต์ มีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กชายเตชภณ เมืองสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายภูริน แก้วชูเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายสราวุธ บัวอ่อน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายวรสิทธ์

ิ

สุขขวัญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายปรมินทร์ ปราบณรงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงรัชฏา ชินาพร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายคณัสนันท์ นวาโย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กหญิงอติมา สว่างวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สกุลดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ไตรวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายนพรัตน์ ณ รักษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงวณิชชา เพ็ชรเรือง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงกัณฑารีย์ นวลจริง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงปาลิตา พงษ์ชิราวุธ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กหญิงแพรรัมภา คงบางปอ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ รูปตำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงเนตรทราย วิจะสิกะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงชลธิชา มะลิวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงพฤกษาสิริ ชูทิพย์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงสตรีรัตน์ กายฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงสรารัตน์ สุวรรณชาตรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายนันทพงค์ ชูสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงอุทุมพร ภูวิโคตร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ นพรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กชายเทวินทร์ รักษ์ขาว

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๔ เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ

ทองธนู
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายจรัส ท้าวตาล

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กชายพิรชัช สุวรรณรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กชายกรรณตฑี จิตรพรหม

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงชญานันท์ สุวรรณสะอาด

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงเกศกนก จุลนวล

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายฐาปนวัชร์ สุขชาญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายเจษฎา วิชาธิคุณ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กชายชนะสิทธิ

์

สุวรรณชาตรี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กหญิงสรารัตน์ ตรีวัย

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ปสสามัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญลือ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายศักรินทร์ จันทร์เพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงจันทราภรณ์ อ่อนหวาน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ทองคง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พวงยอด

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ เอียดเปรียว

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กชายศุภกรณ์ อ่อนคง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กชายชัชพิมุข ทวีประเสริฐ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงอรอนงค์ คงมัยลิก

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี ธรรมจินดา

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายจิรภาส นิติไชย

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงเขมสิริ จำนงค์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายจักรรัฐน์ มงคลพิทักษ์สุข

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายวีรวัชน์ คงเขียว

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กหญิงนภิสา คำสุวรรณโณ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงณัฐพร คำแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ พะมณี

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ โกสินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กชายภูวเดช ชูธานี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

แก้วจำปาวิจิตร
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กชายถิรวิทย์ ทองเอือ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กชายพุทธิพงศ์ จันทโชติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แปนชุม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กชายธนโชติ สงค์เกือ

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

หวานวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายภูธเนศ คำสี

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กชายภูธเนศ คงมัยลิก

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กชายอัมรินทร์ รอดบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายธัชพงศ์ นุ่นสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายธนกฤติ จันทภาโส

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แกล้วทนงค์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ชูช่วย

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กชายนนทกร ฆังคะสะเร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายมนัสวี บริเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กชายจัดรพรรณ บุญแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงณัฎฐา โชติช่วง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงอาทิตยาพร คชกูล

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงภาพิชมนทร์ ยงธรวัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กหญิงสุชานันท์ วงค์ประชุม

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงชนาภา สาคะโร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา วิไลรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กหญิงโชติกา จิตมาเส

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กหญิงกัญญาภัค พุทธโกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงอชิรญา วรรตะธร

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ หมัดอาดำ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงณัฐฐานันท์ มณีรักษ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กชายฐนะวัฒน์ บุญรอด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายชนเดช สุดสุข

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายอาชัญ ทองเอือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ชุมแสง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ มีสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สวนทอง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงแพรวา บุญศรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายจิรเดช ชูประดิษฐ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กชายวีรภัทร สุวรรณศรี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายกฤตเมธ ทวีวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ นวลฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายสิปปกร ทองชูช่วย

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สิทธิพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายปฐมภูมิ ไชยรักษ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๓ / ๒๕๗

้
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สข ๕๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กชายสรวิศ สารชู

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กชายฐปนวัฒน์ บุญสนิท

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กชายณัฐกร สังข์ไชย

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงพงษสุดา แก้วลอย

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กหญิงกณิศา สุทธิศาสตร์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา เกือเหลือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงปนณิชา สังข์สวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงปริยาภัทร บัวเพชร์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงทิพย์จุทา ศรียาภัย

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงพัชรพร สิทธิพงค์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงอารยา สิทธิศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๖ เด็กหญิงประกายทิพย์
ยมขรร

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงพรบุณยา ตัวบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงกษมา มณ๊โชติ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญราศรี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายพิพัฒส์พงค์ คงมัยลิก

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กชายศุภชัย ประชุมรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กชายภูมินทร์ ปลอดทอง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายเทพณรงค์ ปะทะโม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายชยางกูร หนูนวล

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายกฤตพาส บริเพ็ง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กชายวรรณโชติ วรรณพิบูลย์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายนันทวุฒิ สุวรรณมณี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กชายธนากร มณีรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ นวลสร้อย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงธนัญชนก ชนะสัตย์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงวิลาสินี ชุมละออง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กหญิงณัฐมล ปราบจิตร

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กหญิงอัญชลิกา จันทะสะเร

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงเจนณิตา ยอดสนิท

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุวรรณมณี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงรุ้งลดา เกาะยอ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กหญิงวรัญญา กอแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กชายภูริพัฒน์ มณีโชติ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กชายสมพร เทพนุกูล

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๔ / ๒๕๗
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สข ๕๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ พงษ์จีน

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กชายนันทพล ชุมละออ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กชายธนวิทย์ ธรรมสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กชายธนกร ทองรักทอง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายธนากร เส็นเหล็ม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงนิชานันท์ แก้วสุก

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กหญิงนฤชล จันทชาติ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงจิดาภา วรรณพิบูลย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กหญิงยุวดี ขุนจางวาง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดาวัลย์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงฑิมพิกา ประทุมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กหญิงเบญญาภา ฆังคะสะเร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กหญิงณัชชา รุกขพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กหญิงฟารุ่ง แก้วห่อทอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงกิตติมา บูลย์พิชัย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กหญิงธารทิพย์ พายับ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายณัชดนัย ไชยมิตร

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายธีระทัศน์ วายลม

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายธีระพัฒน์ เพ็ญพ่วง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายนันทภพ สุวรรณชาตรี

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายธีรพล มังมี

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กชายธันวา พิทักษ์วงค์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กชายชยางกูร พรหมสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายตรรกพล พงศ์พรรณมัย

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กชายวัณณุวรรธน์ ทองอร่าม

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กชายชยณัฐ เมฆสุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กชายอัษฎาวุธ สุขกะระโณ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงชนิดาภา แก้วแปน

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตรีวัย

๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กหญิงปยะธิดา อุทัยรังษี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายภัทรพล ชุมแสง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กชายนนทกร แก้วมณี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กชายทศพล ถินแก้ว

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรหมคง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ นวลละออง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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สข ๕๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายพลกฤต พรหมแสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กชายวรฑา นกแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงมติมนต์ พรหมปลอด

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กหญิงจังคนิภา แก้วบัณฑิตย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายธีรภัทร์ กาฬวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงชนาภา แซ่เข่า

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงนันทิพร ทองประไพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายปวริศ ศรีอักษร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทวีวงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กชายวีรเทพ ปานเกษม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงสไบทิพย์ จันทรภาโส

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กชายกิตติพศ จรุมเครือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กชายพงศธร ทองชุมนุม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กชายรณยศ คงสมกุลจิรา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กชายณัฐพงค์ บุญคล่อง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายธรณ์เทพ กุลนิล

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายศิวเวท ไชยงาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ภัทรวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายยุทธศักดิ

์

ยางทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กชายศุภณัฐ ปูปาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงลลิตา แก้วพวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กหญิงศิรภัส สมพงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายวชิรวิทย์ นะวาโย

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กชายนวชาต จุลเศวต

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงทิพยฉัตร หวังหนู

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กชายศรัณย์วิทย์ ปานแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายณัฏชานนท์ บุญฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กชายชิติพัฒน์ นวลพรหม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายถิรวิทย์ เจียงเต็ม

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงลลิตา ณะชาตรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงภิรมย์พร อารมณ์ฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กชายสรวิศ ลินเนียว

้ ่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คิมหันต์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงรัชนี รักเมือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงมัทลิตา เพ็งแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กชายรัชพล จันทภาโส

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กชายวชิรวิทย์ เขียวประดิษฐ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กชายภูริพัฒน์ สกุลดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กชายอัครวินท์ นิลพันธุ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงศิริวดี จิตรสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายชลริส ชัยสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายวุฒิชัย เทียมเสวก

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายภูริทัต เอียวถึง

้ ้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายสุภาพบุรุษ อัญชลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายพัชรพงษ์ ทองคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กหญิงปุณชนก โรจนภิทักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายวาที มะลิทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กหญิงภคพร พรหมศักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กหญิงญาลิลดา แสงศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงศุภมาส เมฆเฉลิม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงศุภราภรณ์ ทองประไพ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ คงมี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กชายธรรมธร แว่นแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โยมเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียงใน วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงประภัสษร ยางทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียงใน วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงศริณญา มานะการ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กชายปยะวัฒน์ บัวสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กชายธนกร พุทธจักจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กชายณัฐพนท์ บริเพชร์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กหญิงอาภาพร เทพสุข

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายธนกฤต ศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กชายธีรวุฒิ สวัสดิคีรี

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กหญิงสุภัชชา ศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายเจษฎา บิลสะเพ็ชร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กหญิงละอองทิพย์ สุวรรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

จันทภาโส
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กชายธนวัต บุญทิพย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กชายภูดินันท์ คงหวังดี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บัวศรี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๗ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงหญ้าแฝก คำแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงธารใส ธรรมรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กชายเอกรินทร์ ชูขจร

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงสุภัสนศรณ์ ยีหมาดเหรบ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงชุติมา เส้งคุ้ย

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ ไชยรักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กหญิงศศินันท์ ชุมขวัญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กหญิงฐิตาภา มุณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กหญิงสิดาพร ชุมแสง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กหญิงจีระนันท์ สุทธินิมิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายพิเชษ์ ภาคโร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กหญิงนิจจารีย์ ชุมขวัญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กหญิงธนพร คงพันธะระ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงศรินยา ชุมขวัญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดท่าข้าม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กชายภูธเนศ แก้วบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๑
เด็กหญิงแพรทอง มีทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ รัตนคามินี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายอดิศร แสงราวี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายพีระพัฒน์ จันทภาโส

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กหญิงอกนิษฐ์ คำนวนจิตร

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กชายธัญพิสิศฐ์ สุวรรณกิจ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายกฤตเมธ หมวดทิพย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กชายภัทรภณ ภัทธวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงกิตติมา เกิดชู

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ นวลศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงพัฒน์นรี สังแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กหญิงแพรพลอย สงเนียม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กหญิงวนิศรา หัชบูรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กหญิงสิรามล ทองอินไข่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กหญิงสิริกร แก้วมโน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ขีดล่อง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองเทียง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายคณิศร ซ้ายขวัญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กชายศรวิชญ์ อ่อนรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๘ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ชุมชาติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กหญิงชยานันต์ ดำจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงนริศรา ธรรมวาโร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กหญิงนิโรบล ปติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ รักนุ้ย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงวิมลิน บุญรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงศรินทิพย์ สกุลวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ ไชยรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กหญิงอัญชิสา นุ่น

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงอินทิรา สุดราม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กหญิงเอเซีย ทองคง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กหญิงวรรณิษา เภาทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายสมชาย เชียรแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กหญิงปนนภา แก้วเจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กชายอานนท์ อัญชนะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กชายเอกพล มณีรักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงกุสุมา เภาทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กหญิงธนพร ชูโต

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายภูวดล จันทราตรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงจิรภัทร หมัดหะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายเขมวัฒน์ สุวรรณภูมิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กหญิงวิรัญชนา ซ้ายขวัญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กหญิงดารารัตน์ แสงจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ วรรณชิต

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา วิไลยรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงนพิษฐา ทนงาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กหญิงอารีย์ มณีโชติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงชมพูนุช มีแสง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กชายภูวนัย เกลียงจุ้ย

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงชนม์นิภา ขาวจันทร์คง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยมิตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงณัฐนรี ธรรมสุวรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงพรพิมล ทองศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ดำนิล

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘๙ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ หนูเงิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายอานนท์ แสนนาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงกรรณติมา ติวงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงธิษณามดี บุญนุ้ย

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายเตชิต ใหมทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงปยธิดา โปจีน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กชายศุภณัฐ ทามสุณี

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กหญิงธัญชนก มีรุ่งเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กชายกิตติกวิน ยางทอง

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กชายมนัสสนัน มณีภาค

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ทามสุณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงจิณห์นิภา สารสิมา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กชายนวภล นันทะวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายพิทักษ์ จุลนิน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงสวรส สุวรรณโณ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีทวีป

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กชายธนกร สีพลี

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ถมยา

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงกชกร อินเอียด

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ อำไพ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงณัฐชา นวลละออง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กหญิงนฤพร สุวรรณชาตรี

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงกานต์ธีรา ไชยดิลก

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ช่อมณี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายสมเกียรติ ภักดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ถาวร

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายไชยภัทร คงทรัพย์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ณ สุย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กชายวีระชัย ทองใหญ่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กชายวีระเดช เส้งวุ่น

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงแก้วตา ถาวร

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เหล่าทอง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กหญิงพัชรพร แก้วบุตร

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กหญิงณัฏณิชา ขุนจางวาง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงณัฏฐิณิชา แก้วมณี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มุสิกะ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร สังคะโน

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วห่อทอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กชายนิลพัทธ์ ศรีเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กชายธนพล มนตรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กชายปญญาวัฒน์ อำไพ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงวิชุดา บุญมี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์พึง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ชัยงาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กชายอภิรักษ์ นักเทศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายเขมณัฐ ด้ามทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กชายณฏฐพล จันทร์งาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กชายยศพัฒน์ สุขฤกษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กชายถิรวิทย์ สังสนาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงอังคณา ใหมชุม

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงวรนุช สุวรรณชาตรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กชายจิรเมธ พึงบุญ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กชายธนพงษ์ ดียิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กชายชัยธวัช จันทโร

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กชายทิวากร เลือนลอย

่

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายฤทธิเดช สุภาพ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กชายสุทธิพงศ์ มิดดำ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงนริสสร สังข์เพชร

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงศิรินทิพย์ สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กชายฟายศอล สะอะ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กชายวรากร เข็มเพ็ชร

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงปานฤดี หว่างเปย

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กหญิงคนึงนิตย์ คงยะฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงวิภาวดี สงเสมอ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงจิรฎาพร โนนตาไทย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา นกแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กชายคฑาศักดิ

์

วรรณโร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๒
นายพีรดนย์ ประวัติ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กหญิงณลิฌา สุขยะฤกษ์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กชายภาณุ จันทะสะโร

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กชายโดมินิค มูลเดอร์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กหญิงสุพิชญา สุขใส

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงปาณิศา นกแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงศิริพร เพ็ชเรือนทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กชายปภพ สุขยะฤกษ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายวุฒิชัย บัวจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กชายวรรธนนท์ นพภา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กชายศรัญยู สุวรรณชาตรี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพชรจูด

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงณัฐชา ชัยชะนะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงวรรณิษา กุมบุรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ พะสริ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายชัยวัฒน์ กาญจนพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กชายสุขเกษม ทองมาก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กชายศิริรัฐ หอมคำพัด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายวัชรพล อาสา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กชายพรพล รอดนิล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา บัวคลี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงพลอยชมพู พูลพ่วง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กหญิงศุพัสรา จันทร์มูณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงรัชฎา จันงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กชายอดิศร บุญยอด

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงอรติญา ยมนา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงสิริจินดา พระงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงพัชราภา กุมบุรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าควน วัดแพรกสุวรรณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กชายสุรวิชญ์ ณ พิบูลย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กชายณัตพงศ์ ศรีสมบัติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กชายวิทวัส ช่อทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีช่วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงสุพรรณษา ชัยนะสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงณัฐมินตรา สุวรรณมณี

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงศดานันท์ เกิดศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศิริบูรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงศิริขวัญ พันธุชิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงมนัฐชนก จันทร์คง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายชนัดพล พะสะโร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กชายยุทธนา หมัดอะดำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กชายเขมทัต บัวเกิดเพชร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กชายวรภัทร วงศ์ไชยา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กชายอภิรัตน์ มัวเนียว

่ ่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กหญิงชลิตา กัลยาศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กหญิงนาตาลี หาญณรงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงเอมิกา หนูประดับ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงพัชรธิดา ปรีดาภาค

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงนวภรณ์ หนูชูไชย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กชายอนันตชัย หมีนเส้ง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กชายราชันย์ สุขสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กชายภานุพงศ์ สุวรรณโณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กชายธิติสรณ์ หนูประดับ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ พันธ์เอียด

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตรึกตรอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงประภาศรี แสงมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงพนิดา ชูรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญมา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายจีรวัฒน์ นะมาเส

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงรัชดา อนุ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงอริสา กระศรีเสม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงภริดา โหดนวล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงจิดาภา ค้าขึน

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงเหมวดี แก้วสาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงจิตรานุช ปาธะโร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงยุพาพิณ โสสุด

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายเดชาธร หมู่สิกะเภรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กหญิงศลิษา สุวรรณโณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเขาน้อย  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ รักกองเงิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ปแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยเต็มปล้อง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายปวริศ ทัศนา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กชายชนินทร์ มณีรักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๓ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงวิภาสินี ขุนรอด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงศตพร อุนตรีจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กชายจิรดนัย หนูประกอบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กหญิงอาริษา แสงมณีประดับ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กชายชญานนท์ ประกอบเส็ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กชายระพีพัฒน์ เตชะวรรณโต

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อปาบ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงศศิวรรณ เพ็ญจำรัส

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงกุลณัฐ ทองมี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาขาด วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กชายพีระพล สรรพสมบัติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กชายพิชญ ศิริวัฒน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงปาลิตา ถุราตะโก

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กชายกิตติกร ถุราตะโก

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กชายจิรภัทร จันทเลิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ส่งแสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กชายฉัตรชัย คะชะวะโร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กชายรัฐนนท์ จิตจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กชายวรรณชนะ กาญจนะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายวราวุท ช่วงรัมย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงจิระวรรณ มณีรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงนันท์นภัส โยธาทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงรัชชประภา สุราตะโก

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงลาภิศา ดำสงแสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กชายเชิดเกียรติ สุวรรณโณ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายอดิสร ศิลปสาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ นวลรืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณโชติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายนพดล จินดามุณี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายภูชิชย์ ธนชิตชัยกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กชายมารุต ฤทธิภักดี

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กชายศิวกร บุญกำเนิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กชายสรวิชญ์ ลินเนียว

่ ่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กชายอภิรภัทร ศิริพงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงชนิกานต์ มณีประวัติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงปาริชาติ ทิพย์สงคราม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงปทุมมาศ พันธ์โชติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กหญิงณัฐมล ชูฉางหวาง ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กชายณัฐภัทร เขียวดำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กหญิงเจนจิรา พรหมสถิตย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กหญิงมารีน่า หวังและ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงอภิสมัย สินประเสริฐ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กหญิงสรินญา สุวรรณโมสิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กหญิงอาริยา รอดวงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายชาญธาดา ชูเปย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กชายตะวันฉาย โพธิโสดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กชายนวพล คงชะนะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงจิรพรรณ สังข์ทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ บิลภัตร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กชายภูวดล ดำทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กชายพิสิฐ เพชรเกลียง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงจันทิมา คชวิพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กชายเดโชชัย อุบลพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ชูชืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงณัฐชยา อิสระ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงปยวรรณ์ อ่อนคง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กหญิงอังคณา สุธาประดิษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายฐิติวัสส์ วัชฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายยุทธนา ซุ้นสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายศิวกร จิตสุวรรณโณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายคงนวภพ บุญรังสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายอนันตชัย ปานกำเนิด

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กชายเอนก โอวัยยะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ บรรเทา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงขวัญตา นุ่มสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงฉันชนก เตะทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงอุมา เส้งสุวรรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายธนชาติ มณีรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กชายรัฐนันท์ ผอมกรต

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงทิพย์เลขา คเชนทร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กหญิงพัชรากร หอมแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กหญิงอานิตญา บุญมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายกฤตพรต จันทรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กชายถิรพล ใหม่สวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายเอกราช ขุนเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงจิราภร แซ่เอ้ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงวันวิสา เอมโกษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะศิริ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กชายธีรพัทร์ เพ็ชรมุณีย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กชายศราวุธ ศัลศาลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ ศักดิสุวรรณ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กชายคุณากร มณีรักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กชายนพดล เอียดเปรียว

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กชายพัฒนพงศ์ ย่องเซ่ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กชายศุภกิตต์ มณีรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กหญิงชลธิชา อินทรวรรโณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงอมาวสี บุญเลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงอัญชิสา อุบลรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กชายกิตติพันธ์ ยัฆพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๒ เด็กหญิงประไพพรรณ
ยัฆพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายวงศ์เทพ เขียวเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กชายเอกรัตน์ พุทธิชน

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กหญิงทาริกา สิงห์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กชายณัฐพงค์ แกล้วกล้าวิชิต

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กชายภานุพงค์ เขียวเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กชายวายุ สุวรรณะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กหญิงวราลี ละเอียด

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กชายนพคุณ หนูสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ห้วยนอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กชายอันดา สุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีเมือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๔
นายภาณุเดช จันทร์เพ็ญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กชายหฤษฎ์ เหมือนสาย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงพิมพร แสงประดับ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงเจนจิรา รักษ์เพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ จุทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงชาฎิญา ชูสุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๒
นายณรงค์ฤทธิ

์

ธรรมโร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๓
นายนฤชาติ สมกาย

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๔
นางสาวจิราพร วงศ์กระจ่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๕
นางสาวสุชญา ประสานสงฆ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๖
นายวรเพชร สุพิศุทธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๗
นางสาวอักษราภัค ชำนาญเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๘
นางสาวจินตพร แก้วมโน

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๕๙
นายภานุวิชญ์ ยอดจตุการ

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๐
นายชวพงค์ แสงมณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๑
นายธนธรณ์

อภินารถนรารักษ์
๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๒
นางสาวทิพย์มณี แก้วมณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๓
นางสาววรรวิมล นิลน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กชายวราพล ตุดสุภาพ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กหญิงธัญชนก หอมจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายธัญกร ทนโคจารย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กชายชิษนุพงศ์ ปนแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายธรรมจักร ศรีสุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กชายพัทธพล เหมือนรุ่งเรือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ จินดามุณี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กหญิงปารณีย์ ศรีสุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายณัฐนนท์ ชูฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงชนากานต์ แซ่จ้อง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงณัฐริกา ยาวิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กชายโสมนัสนันท์ สังฆ์รักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายชัชชัย บัวศรี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กชายธนบัตร อัมพพิไลกุล

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงออมสิน ปยะเขตร

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงนาตยา จันทโฆษ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายศิวัช สารดิษฐ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กชายจตุพร ชนะพล

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงปรัชญา เหมือนทองมาก

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงปาณัทดา เหมือนทองมาก

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กชายศักดินนท์

์

โพชนะกิจ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กชายณ ภัทร ซินหลิว

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงมนัสวรรณ บัวศรี

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กชายนันธพงศ์ ขุนทิพรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กชายคณิศร เพ็ชรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงสุนิศา ช่วยคล้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงอรอุมา สำเภาทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงกัลยาณี หนูราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กชายวรินทร จันทรสนิท

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กชายวรวิทย์ คงแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กชายกิตติพงษ์ นราภิรมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กชายภูริพัฒน์ สัทโธ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงจิรนันท์ อินเจิรญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ทิพกองลาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กชายชัยชนะ ชูแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กชายพงศธร พฤกษะศรี

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณสุโข

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงจันทิมา ทรงประดิษฐ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงธัญชนก นิลเพชร

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ชาญณรงค์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โครธา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงอัจฉรา ขุนสมาน

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กหญิงอารยา ศิริคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงอิงทิรา แสงประทีป

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์ศรีทอง

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กหญิงนริกานต์ พรหมศร

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงปยดา ขุนศรีจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายชนัญู คำคล้อย

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กชายณภัทร วิชัยดิษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงปาลิตา ชืนเจริญ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กชายบวรศักดิ

์

สมนวล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กชายคฑาวุธ สิงหบำรุง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงสุวพัช ทิพย์กองราช

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงชลิตา มีชัยชนะ

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กชายภูเบศร ชูมณี

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กชายวสุธา คามานันท์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงปะการัง แซ่โฮ่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๑
นายสมพร อุ่นแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๒
นางสาวสุธาวัลย์ วัชราภรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กชายณัฐพล พรหมเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กชายคฑาวุฒิ เอียดจงดี

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายโกสินทร์ นิลรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายภควัฒน์ สุขสะอาด

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กชายณัฏฐ์พล ปุนทมุนี

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กชายธัชพล มีสุข

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กชายปยนันท์ ศรีเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายภูวดล ลัภสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายคมกฤช ชัยเขียว

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กชายเรืองยศ โกศัยสุวรรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กชายเจษฎาพร รสิตานนท์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กชายธีรวัฒน์ เพชรแต่ง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กชายภูมินทร์ จันสุข

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายวีราทร ฉายพรหมแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กชายสรวิชญ์ แก้วจินดา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงจีรดา หนิหีม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงภารดี คำมณี

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงดารารัตน์ สุวรรณชนะ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงระพีพรรณ คำมณี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงวรรณพร วงษ์นิกร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กหญิงชนาภา รัตนวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงสุมลทรา ดวงสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงมารศรี เจริญศรี

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงภารดี เจริญศรี

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงนภัทรินทร์ ชูตะรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กหญิงญานิษา มานสุริวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กหญิงสิดาพร เขียวประดิษฐ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงภารดี ไชโยแสง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กชายสิปปวีณ์ ศรีรอด

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงนวนันท์ อินทรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงรมิตา มงคลบุตร

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กชายพชร ดำคง

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณโณ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงศศิวิมล นุ้ยจินดา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กชายณภภิสิช เจือกโว้น

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงปลายฟา ทองเพ็ง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กหญิงปฏิมากร ธรรมวิเศษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงอริสา ไทยนาวี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กชายคณากร รักษานา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กหญิงสุจารี รัตนา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กชายอรรถพล แก้วจินดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กหญิงพรธิตา ดิสระ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โปดวง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กหญิงอรณิชา อ่อนสำอางค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายเขมรินทร์ จินดากระบวน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายคฑาวุฒิ จันทรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายณัฐภัทร พุทธสุภะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายธนพัฒน์ ไสยสิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กชายธนากร ปานเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายภาคิน อินทสโร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายสมเกียรติ ชูบัณฑิตย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กหญิงกีรติกา จินดากระบวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กหญิงผกามาศ นุ้ยแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงสุมณฑา คงทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ มูสิกพันธุ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงอัยการ นะมาเส

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กชายชัยมนัส จันทเลิศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กชายดนัยภัทร พรัมมะณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กชายดัสกร โมสิกะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กชายนนทกาญจน์ ปาลเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กชายเนติพงศ์ แสงหิรัญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กชายพศวีร์ จันทร์เพ็ง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงขนิษฐา ฉิมศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงธัญรดี ศิลปสาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงภัทรพรรณ บุญทิพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงวรรณษา สุขะปุณพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงสิรีธร ดิสสระ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กชายกฤษณะ อยู่ทองอ่อน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กชายศิวกร โฉมฉลาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กชายนันทฉัตร ช่วยสุรินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กหญิงภัคจิรา ขวัญหนู

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กชายทรงวิทย์ เพ็ชรัตน์มุณี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ แซ่ติง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กชายศุภวิชญ์ วัฒนคีรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กชายณัฐภัทร ยกสกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กหญิงอัจจิมา ยกสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายจิรพัฒน์ เพ็งพิโรจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายศตวรรษ บุญฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายเอกราช สุวรรณโณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายธนภัทร บูละ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายฐปณต ประเสริฐ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน วัดบ่อสระ  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายพุฒินาท สุกกระ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายอัสนีย์ วงศ์สุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงมาวิเดีย พรหมนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงกมลชนก ไชยมงคล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยมนตรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงปยะดา มะปรางค์กำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กชายธนกฤต เส้งสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงพรวดี บุญแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กชายเอกนรินทร์ ซ้ายเส้ง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายสรวิชญ์ สุขสุวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายณัฐศักดิ

์

พานชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กชายภูอานนท์ เพชรนุ้ย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายสรณัธ จิตตะเสโน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายธีรภัทร ทำเครือง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายณภัทร ยูโซะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ พุทธสุภะ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงวาสนา ล้อตระกูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๒
นายสราวุฒิ รัตนะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงญาณิศา โฉมฉลาด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายพศิน ทรัพย์สิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายอมรเทพ เรืองสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายเมฆิน ทองคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ฆังคะสุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายเจษฎา ขุนณะการ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายวีรภัทร พุทธสุภะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ณสีหโต

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงกรกนก อินทสโร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญราศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงกัญจนพร ณสงขลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วรัชพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงศันศนีย์ เพ็ชรจำรัส

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงปาริชาติ พูลสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงปริชาติ แก้วสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงบุษยมาศ โฉมฉลาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายอรรถพล กาเลียง

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายพศวัต คังกะโร

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายรัชชานนท์ คำรอด

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายนวกร จันทร์ศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงปาจรีย์ นาคพงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงธารทิพย์ คงเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายชาคริต เพ็ชรจำรัส

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงกนิษฐปฐม พิทักษ์ธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายเจษฎา อินทรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงธัญชนก ศรีสุขใส

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงพิชญา วิบูลกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงบุญนิภา ปานเพ็ชร์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงภัณฑิรา จิตภักดี

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงฟาใส รักบำรุง

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายพรชัย จันทรรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายสิรวิชญ์ อินทรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กชายณภัทร ทิพรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กชายรัชพล กริวกราย

้

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงพรประภา บัณฑิตย์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายกษิเดช หนูทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายศักรินทร์ ระสิตานนท์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงพัชรพร เจริญสุข

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงเกวลิน แซ่เตียว

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงชลธิชา จันทโฆษ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายพงศกร บุญรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายพงศกร ชัยเล็ก

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ระสิตานนท์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายนิติพล มะหะหมัด

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงมุขสุดา โครธาสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายกฤษกร รอดผล

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงทิพรดา ทองอ่อน

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๐ เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายทวีทรัพย์ ดีเจริญดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กหญิงนภัสสร ปานชุม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เผือคง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงศศิวรรณ สุวรรณโณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงธิชาพร คงทะเล

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายกรวิทญ์ ปานกาญจน์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายฉัตรณรงค์ แก้วอ่อนจริง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายกฤษณะศักดิ

์

สุวรรณรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายปภินวิทย์ สิกพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กหญิงชนิสา ซิกพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงชนัญธิดา คงแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กหญิงยุพาพิน ปาตังกะโร

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กหญิงจิตติมา บุญราศรี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงอินทิรา ไชยศรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงสิริกาญจน์ มะเดือ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญกำเนิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงสุฑารัตน์ รัตนมณี

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงนาตยา ช่อมณี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายสุธี นุ่นน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงธวัลพร แก้วน้อย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายวีรภัทร์ ปรางจัน

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายธนกฤต ฤทธิเดช

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงวณิชยา ศรีทวีป

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงรดา รอดเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงภารตี บุญรังษี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงปาริตา พิทักษ์ธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายวรพรต แก้วสองเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายนิธิกันต์ ยุระพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กชายอัสรา แนงดำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายกรรชัย ขวัญหวาน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุวรรณาคม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงพรรณพัชร ซอประยูร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงพิมพ์จิตรา สังข์กุล

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงกานดาวดี ไชยณรงค์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กชายอภิรัตน์ กาสุวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายจตุพล สิริคุณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายวรวัฒน์ เต็มตระกูล

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงอรพิมล พันธนิยะ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงเทพธิดา ขวัญคง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงศศิธร ถึงนอก

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มีพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กหญิงขวัญข้าว บุญแก้วคง

๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กหญิงนิชดา คงเพ็ง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กหญิงธัญรดา สิทธิพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายธนาทร ศิริจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กหญิงธารารัตน์ พันธ์ช่วง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายธยาวัฒน์ สีมัสมิง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายภานุรุจ ใจโต

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายสุชาครีย์ วิสุระสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายเอกภพ อยู่ยงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เอียดสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สิทธิพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กหญิงขนกวรรณ วิจิตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงษ์นิกร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงธัญสุดา เกตุกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงธิติญา นรากิจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กหญิงนันทิพร ปยพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงบุญญาวดี วุ่นดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กหญิงบุษกร จันทร์ล่องลอย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๔ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงลัลลลิล คงชำนาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กหญิงวราภา ชะนะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงวิภาดา เต่าเกตุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กหญิงสุวิษา บังหมัด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงแสงเทียน ปรางทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงอารยา อินทร์รัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายณัฐภัทร วิโรจน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กชายธนากร ปะสัน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กชายประวีณ ฉายศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กชายพงศกร ปะสัน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายศุภณัฐ สุขสะปาน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กชายอธิชา บุญโท

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กหญิงกฤษติกา ดิษฐสุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กหญิงธนิดา ตะกวดแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กหญิงปุณณมาส จันทรังศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กหญิงพลอยชมพู โมสิกรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กหญิงศรสวรรค์ ทองคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กหญิงอรอนงค์ จงอักษร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กหญิงอริสรา ฉลาดพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ช่วยชู

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เสียงอ่อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กหญิงอธิชา มุสิกะชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนารังนก วัดนารังนก  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กชายอนณ ดำสะอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนารังนก วัดนารังนก  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กชายรัชนาท จุลวรรณา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนารังนก วัดนารังนก  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กหญิงปภัทราพร มณีโชติ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนารังนก วัดนารังนก  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขวัญรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายอนันดา สันประภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กชายพนธกร ไวยโร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กหญิงเกษร ขวัญเกิด

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณชาตรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สอนแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กหญิงศาศินันท์ สะทุน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กหญิงรมย์ธิรา เล็กสุด

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กชายวิภาส ซุ่นอินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ จิระโรจนกุล

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงดวงกมล ช่วยรอด

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงแพรลดา มะโนเรศน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๘
นางสาวสุภัสสรา เล็กสุด

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ สังขกูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๐
นางสาวรัฐชนก หลงสัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ปวงชน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กหญิงชลิดา ประทีปเกาะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ กาฬสินธุ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๔
นางสาวจลินญา สุวรรณชาตรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงศศิธร ช่วยชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๖
นางสาวอัญชิสา อารมฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๗
นายวิษณุ ไชยพูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๘
นางสาวมณีรัตน์ ใจโต

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๗๙
นางสาววทันยา ไชยชนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๐
นางสาวมณีรัตน์ แก้วกูล

๐๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๑
นางสาวภารวี เขียวแสงนิล

๐๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๒
นางสาวอริศรา จันทรา

๐๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กชายสุขโชค สุวรรณชาตรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยวนยาง วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กชายสุภรัตน์ อินทโส

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๕
เด็กชายทำนุรัฐ พงศาวดาร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กชายปาย ไม่ปรากฏ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กหญิงอนุธิดา นวลละออง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กชายทักษิณา สุภาพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กชายกิตติพร พัตจาลจุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายณัฐกร

โรจนประสิทธิกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงนันทกาล หมืนหลัก

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กหญิงรัตติกาล หมืนหลัก

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กหญิงแพรวา เรืองมณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ยอดแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงพนิดา รักชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบางหยี  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ จันยัง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายสมยศ เกตุสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วงาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กหญิงณัฐชา แก้วศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๖ / ๒๕๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กหญิงนภัทรสรณ์ ศรีชาย

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงพัชรดา สุวรรณชาตรี

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงภุมริน โกมลตรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงอรษา บุญกูล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายกฤติน บุญเอียด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายธนากร เพ็ญสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงธรัญญา สุวรรณศรี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงศุภัชญา ซิวห้วน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายภูริพัฒน์ ผลผลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายพลวัฒน์ จันทภาโส

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายภานุพงศ์ พรมเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กชายศุภกร แก้วงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงญาณัฐฐิตา แก้วงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงนันทิชา เพชรประสมกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงนพวรรณ ชูแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงศิรประภา พรมรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงศิริฉัตร แก้วโกศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กหญิงสุชาดา ช่วยทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายยศภัทร เพ็ชรากาล

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กหญิงศณัฐฐินันท์ มาศนุ้ย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปายาง วัดปายาง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงดุษฎี ดำรัตนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดม่วงหอม  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กหญิงกุณฑิฬา หนูราช

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดยูงทอง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กหญิงพัชรอาภรณ์ พงษ์เตรียง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดยูงทอง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กหญิงวรรณวิสา อินตะมะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดยูงทอง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ สุวรรณชาตรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดยูงทอง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงอธิชา หงษีทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดยูงทอง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงธนัชพร เพชรกาญจน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดยูงทอง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงสุชาดา บางเหลียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง วัดยูงทอง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กชายวิชญะ ปานเมือง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กชายธีรพงค์ พงษ์บุตร

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงศศิวรรณ เหมโก

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงปฎิมาภรณ์ แดงงาม

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กหญิงรัชนก แก้วมณี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กชายพชร พัทธโน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายธนกฤต จันทกาญจน์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายตณปกร ทองเพ็ง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กชายสุพัตร ขำนุรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงสุพรรณี นวลถวิล

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลักคล้า วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กหญิงกัญจนวรรณ บุญช่วย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักคล้า วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กหญิงพรชนก บุญประสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักคล้า วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงนวรัตน์ วุฒิพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงชฎาวีร์ สุโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กหญิงมานิตา เศวตวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กชายโปษัน นกแอ่นหมาน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กชายลิปปกร ทองฉิม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายชนะพงศ์ หลีหมัด

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๖
นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม

๐๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๗
นางจงใจ หนูเอียง

๑๗/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๘
นางณิชากานต์ รอดระกำ

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๔๙
นางสาวปริษญา แก้วมณี

๑๐/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๐
นางสาวผะกานาจ สุคนธรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๑
นางสาวสุพัตรา จินดา

๒๘/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กหญิงกันตินันท์ ทิตสันเพ็ชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายธนากร แก้วบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กชายศุภกฤต พรหมเทพ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กชายภากร ทวะกาญจน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงนัดดา ช่วยเกลียง

้

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงชนะใด หีมหมีนทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กชายอภิชานนท์ ฤทธิชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กชายปรเมศวร์ กรอบเพ็ชร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายนฤเดช ฤทธิโต

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กชายบัณฑิต หีมหมีนทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กชายธฤษณุ แก้วสมบูรณ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กหญิงศิริประภา โพชราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กหญิงปวริศา รัตนะ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๖
เด็กหญิงศิญาภรณ์ สุขราษฎร

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๗
เด็กหญิงอริสรา คงคะ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กชายธิติวุฒิ ทองกาญจน์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ปลอดภัย

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงวรรณนิษา ศรประสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กหญิงนฤตยา สุวรรณชาตรี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กหญิงปณิตา อ่อนดี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๓
เด็กหญิงธัญวรรณ รัตนโกสม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๔
เด็กชายชัชพิมุข เหมสารา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๕
เด็กหญิงสุพรรษา ครองถิน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กหญิงญาณิศา จันทรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๗
เด็กหญิงปุณยาพร สุขขวัญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กหญิงชนาภัทร ภูสง่า

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กหญิงอารยา ใหม่ปาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขขาว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๑
เด็กหญิงณัฐภรณ์ กิงสีเสียด

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๒
เด็กชายสรายุทธ แย้มสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กหญิงเขมิกา นำแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงนพวรรณ กลินนวล

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กชายพัสณัย สมสกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กชายธนันท์ แกล้วทนงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา พรหมสูงเนิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ จันทรภาพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กชายนิตติทัด ยิมแย้ม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงสิริพรรณ คงคะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงวรรณเฉลิม กาหาวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กชายชินวัตร จันตะเคียน

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๓
นางสาวสุมาลัย นวลชืน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กชายรัตนโชติ ประทุมวัลย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๕
นางทิพวัลย์ เรืองมณี

๐๑/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๖
นางผ่องภักดิ

์

จันทรภาพ
๐๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณกาญจน์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กชายสุทธิชัย สุขสันต์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กหญิงทิพวรรณ จันฉาย

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงมนัญชยา ไร่สุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงภัสสร กาญจนะ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงภัสมล เพ็ชรชี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงณัฐนิชา วรรณนวลแย้ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กหญิงปรียากร หลงทอน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรมสุวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงอรนิภา แก้วดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายภูวดล บุญจริง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายคทาวุธ แก้วเพชรกูล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงโสรยา รัตนพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ แนมน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์ ์

ทองระดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา ขาวสุข

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงสุวิชญา รอดสกุล

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กชายศุภกิจ บุญทา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงณัฐมน คงบุญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๖
เด็กหญิงชนาภา จิรพณิชยานันท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กชายชัยกรณ์ อาจยะมะ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กชายวีรพล วัฒนกิจ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กชายภูริพัฒน์ุ อนุชาญ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กชายวุฒิไกร อ้นทอง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายอนนต์ ผมหอม

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายปยะพงศ์ หวังสุข

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กชายพีระภัทร์ ชูชนะ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กชายศรัณฑ์กร ทองจีน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กหญิงสิริวิมล สุขขวด

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กหญิงภคนันท์ จันทร์ฉาย

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงเปรมมิกา ช่วยรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กชายซัน วงสา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กหญิงศศิธร จันทวดี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายโสภณวิชญ์ เจริญวิริยะภาพ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กชายธีรภัทร รักษ์เพ็ชร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงณัฐิฌา สีโลอาทัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงสาวิตรี สุขขวด

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กชายสรศักดิ

์

สุดเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงสุภิญญา เจริญวิริยะภาพ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กชายอดิเทพ ช่วยเอียด

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สุคนธรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กชายทวีป เพชรโชค

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กชายสืบสกุล บุญจริง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กชายณัฐวัตร รัตนะโกสม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กชายชัชวาล สุวรรณมณี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงพิยดา พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๓
นางสาวนรมน ไชยเสวต

๒๓/๑/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กชายศิรวิทย์ ทองคำ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กชายณัฐพล สินนุกูล

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงอมลธีรา คงขาว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กหญิงบัณฑิฏา เพชรทองหยู

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กหญิงศิริพร สมพงค์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายณัฐวัตร มณีโชติ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายพีรภัทร ศรีสังเวช

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายปยะวัฒน์ คงอิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายณัฐพล สุวรรณศิลป

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กชายก้องภพ ยกถาวร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กหญิงอรกมล โฉมทัพ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กหญิงญาดา แซ่พู่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กหญิงอริสา คงสีพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ณะสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงรสิตา โกศัยกานนท์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กชายธีรชาติ ประสมพงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ คงอิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กหญิงสุวรี สุกว่อง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กชายภานุพงศ์ บุตรมณี

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กชายธีรวุฒิ กำเนิดสม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงชลลดา กองแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กชายวัฒนา มาลากรอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ราชนุ้ย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กชายจักรินทร์ นิลรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กหญิงอนัญญา บัวแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กชายอเนชา รัชสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กชายกล้าณรงค์ พูลทอง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เพชรใส

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กหญิงชนากานต์ บุญผล

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กหญิงสุรัสวดี อุทกูล

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กชายภูวนัตถ์ ชำนาญเวช

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กชายธนากร ศรีบริรักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กหญิงชญาธิดา ธุระกิจจำนง

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กหญิงธัญยธรณ์ คงสุข

๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กชายธีระพงษ์ ชาติดำ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงรัศมิลภัส

์

พันธุ์แก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงละอองดาว จันทสุริวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กชายวรายุทธ์ บุญทอง

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กหญิงกันตา จวนเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กชายรพีภัทร อานันทะ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายพุทธพงศ์ รัตนปฐม

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กชายธนกฤต ชาติดำ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กชายอัครพล อ่อนแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายรวิพล จันทรักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กชายธนโชติ เครือหงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงกานต์สินี กีสุ้น

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กหญิงอภิชญา สุขชาญ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กหญิงอนาทินี อำมะโร

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กชายสิทธิโชค นิสสิริ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กชายวิทยา สุขละ

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กหญิงสุทิตา อินทร

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กชายณฐกร ปานเมือง

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๗ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เพชรนวล

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ใจแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กชายนัฐชานนท์ เรืองมณี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กหญิงอนันตญา ทีปจิรังกูล

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายสรวิศ วรรณกูล

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ นิลพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายธันวา ผันแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กหญิงชนาภา สุวรรณการณ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายชนกันต์ สุวรรณการณ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายศุภณัฐ คงสีพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงอินทุอร ทองนุ้ย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยะถาวร

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กชายนนท์ปวิธ ถิระผะลิกะ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กชายกรวรรณ วชิราภากร

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กหญิงเกศเกล้า รอดชู

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กหญิงรัชนก พรมแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กชายธีรภัทร รัญเพ็ชร์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กชายภาคภูมิ แก้วพิบูลย์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

สังทอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ทรงช่วง

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กชายวายุฤทธิ

์

แก้วฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กหญิงอรษา ปนแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กชายต่อสกุล สังขวรรโณ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงศศิศร ราญฏร

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กหญิงนริศรา แซ่ล่อง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กชายกานต์ คงสีพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กชายปยังกูร บุญจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงอัชฎาภรณ์ พันธชิต

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงชาลินี อินอุทัย

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กชายกมลภพ อรัญญาเกษมสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วสองสี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กชายก้องภพ ตินกะชาติ

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงศยามล วรรณนุ้ย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๐
นางสาวอัมภาพร แก้วประดิษฐ์

๐๒/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กชายพงศธร เพชรขาว

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงศุภิสรา ชิงชัย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กชายชานน ตินตะรัตน์

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กหญิงปวริศา ศรีประสม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นปริง วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ชรสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายธนพงษ์ นวลละเอียด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กหญิงวิภาวี แก้วบุญคง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงอานิสา ประสมพงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ชูเพ็ชร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงวรวรรณ หม่อมนวล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงอรนลิน สกุลหรัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงธันยชนก เกิดไทย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กชายภานุมาศ ศรีรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กหญิงวิภาฐินี แก้วคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กหญิงภัทรธิดา เสนาจิตต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กหญิงวรีภรณ์ สามทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กหญิงธัญธิดา วงศ์งาม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงพณิดา ประสมพงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆสิต วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงมัณฑนา อ้นทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆสิต วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๑
นางสาวกนกวรรณ มิงทอง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆสิต วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๒
นางสาวปยะนันท์ สมกูล

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆสิต วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กชายณัชพล เสนาจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กหญิงศิวาพร ร่วมพงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายศรายุทธ์ เอียดสุดรักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนจง

วัดโคกพยอมสุการาม
 

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กหญิงพัชรกันย์ สุวรรณรมย์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กหญิงณัฐวดี หัสดี

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กชายพีระพล พลอยวิเศษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายธีรพล เทพเสนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงเนตรชนก อุทธวัง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ยุทธกาศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงสมรักษ์ พม่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กชายอโนชา คงเทพ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กชายกิตติคุณ

ทองประดับเพชร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กหญิงปญญาพร โคปาโล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ

ทองประดับเพ็ชร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายอดิเทพ ศรีระแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กหญิงธีฟา มูลมาตร

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ชูโตสี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายอนุภัทร แสนยินดี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายฉัตรภู สองนาม

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๒
เด็กชายพัชรพล จวนอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กหญิงอรจิรา ขาวเพชร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กชายพงศกร สุวรรณศิลป

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กหญิงฑิมพิกา บุญโท

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กหญิงอาทิตญา วรรโณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เตชะบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กหญิงวรรวิสา แก้วรัตนะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กชายมารวย สุวรรณศิลป

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๔ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงธนิษฐา ศรีผ่อง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กหญิงภาศิริ ศรีไพบูลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กหญิงมัญชุสา บินหมัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กชายคีตภัฎ สองนาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กชายธีรภัทร ชูโตสี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กชายฐาปนนท์

แก้วประดับเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายสิทธิกร แก้วเสถียร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กหญิงอริษา ทองฉิม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงอริสรา พลฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กหญิงชวนัน รัตนะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กหญิงพิชญา จันทร์เพชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ อินอุทัย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กหญิงเพียงรุ้ง พุทธาศรี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กชายคุณาพจน์ ยะถาวร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงแพรวรินทร์ ส่งเสริม

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กหญิงฐิสพร ศรีถาวร

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กชายอธิป ผลกล้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พูลแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กชายอรรถนนท์ เผือกทอง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายอนุพงศ์ นวลได้ศรี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงปยธิดา แก้วรัตนะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายอนุชิต ปญญานันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ขุนรอด

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายภควัต หวานล้น

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กชายศุภกร สมทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายสิงหา นิลเพ็ชร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กชายฐานันดร กาญจนพิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กชายเริงชัย ชูวิลัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีษะสม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กชายกิติชนม์ ไชยสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กชายยศวรรธน์ ไชยมะโน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กชายวัชรพล ไข่แก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กหญิงวรรณสิริ แก้วสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กชายพงศธร บุญชุม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๕ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กหญิงเจตสุภา หอมสมบัติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กหญิงอุมาวรรณ ทองวิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กหญิงนลินี ชอบแต่ง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายทรงเกียรติ ทองกลับ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กชายนพวินท์ ยีสุ่น

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายนนทวัฒน์ พานิช

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กชายกษิดิศ สุระกำแหง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เฆ้ชนะ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงนิลยา ชูแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กชายมะซาฟาวี อีแต

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงกษิษฐา แก้วสีสุข

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงจิรวดี คำสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงปนัดดา หนูมี

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์แก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงวรัญญา อาสทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงปนัดดา แสงนพรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เมฆเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยเทพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงญาดา สุวลักษณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๔
เด็กหญิงวรพร จิตต์รัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กชายอานนท์ สุชาติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายอานัต เหมสนิท

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กหญิงวนิดา ศรีพุฒสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กชายชวนันท์ ชำนิธุระการ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กหญิงอริสรา ยูโซ๊ะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กชายกิตติภพ หัชบูรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กชายภานุพนธ์ ชัยสงคราม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แพงดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กหญิงกนกพร พิเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กชายสิงหราช เส้งสุก

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กชายพีรวัส พันธ์ผล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กชายพีรณัฐ ชูแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา ล่องชุม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มหาโชติ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายพันธุ์ภพ เพชรมะณี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายโพธิกร แสงสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กชายวัชรพันธ์ ถาวรรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กชายสิริโชค เกาไศยานนท์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กหญิงนิสรีน หมัดสะอิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงสุจิรา สุวลักษณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กหญิงเกศกนก จันทร์รอด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กชายภูรินัฐ โชติรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ โชติรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กชายอนันต์ ทองงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กหญิงนภพร เหล๊าะโต๊ะหมัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายวิเชษฐ์ เดชาสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กหญิงเกศราพร วาดงาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กหญิงหทัยนภ แซ่เล้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กชายวิระวัฒน์ เดชาสุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กหญิงพิยดา สุขุมพันธนาสาร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สายชนะพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กชายนพดล พรหมโม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กหญิงจันทร์วิมล แก้วใหญ่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กชายศุภชัย เนียมจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กหญิงรุ่งรวิน คงเอียด

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงปยธิดา เกือแก้ว

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ สังข์หิรัญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญทรัพย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กหญิงทิพวรรณ แปนแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กชายนพโชติ อินทรวิเศษ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กชายพัสกร ดำมณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ ขวัญปลอด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กชายกฤตภัทร์ วัชรดีกุล

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กชายกฤตยชญ์ ขวัญอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายชวกร ธรรมเนียม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายบารมี คุณชู

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายพิพัฒน์ ปล้องพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กชายสิรวิชญ์ โพธิถาวร

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กหญิงซีรีน มะลี

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สุนันท์ชัย

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กหญิงณัฐนิชา คงประดิษฐ์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กชายกรณ์ เศวตจินดา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กชายคงเอก แก้วแพรก

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๘
เด็กชายเจษฎา ขาวสุวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๘๙
เด็กชายนฤภัทร์ สนธิยานนท์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กชายพีรดนย์ ชำนาญเวช

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กหญิงโศศิษฐา ณ ถลาง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กหญิงรสิกา พันธุรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กหญิงวัฒนวรรณ สะอาด

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กชายพัชรพล เย่าเฉือง

้

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กชายสุวิจักขณ์ สุวลักษณ์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงกวิสรา พุดแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ยุงคุณ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กหญิงปทิตตา ช่างเพ็ชร์ผล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงปยาพัชร รักษ์ทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงพิชญ์นรี ชีวะพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ กุลเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กชายธีรชัย ฤทธิเดช

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กชายปฏิภาน จิระพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงสุริวิภา สิงห์เสือ

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายปยวัช ไหมคง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายพัทธดนย์ จินนุกูล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงณัฐพร ถาวรสุข

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงนฎกร แสงอนันต์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงสวรรยา แก้วขอมดี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงจิรัชญา ยีหวังเจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กหญิงธัญวลัย กาญจนโอษฐ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ภู่สิโรรังสี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กหญิงศศมน วงศ์โต

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายจิรกร รักขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กชายศุภกร อินทร์จันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กชายกิตติวรรณ โนวัฒน์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงญาธิสตา ดอนหล้า

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กชายธนภัทร จันทภาโส

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กชายธนกฤต ศรีสุนทร

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๘ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงศิริวิมล คงวุ่น

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กหญิงธัญพิมล กัวพานิช

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กหญิงวรนิษฐา แก้วทะนัง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กหญิงกชพร ละอองสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายนนท์บดินทร์ ขาวแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายรวินันท์ ขันแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กชายธีรภัทร ฉัตรทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กหญิงอิษฏาอร ประจงเก็บ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงวิชญาพร ลาภวารี

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กชายซอดิกีน กัณฑ์แก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายสุริยะ นารายันยาดอร์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กหญิงพรพิชชา ทารัฐสิน

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กชายกวิน พุ่มทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กชายธณัช ยิงคง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร เชือสาวถี

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กชายธนภูมิ พงษ์สุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กชายเอกภพ เขียวชุม

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กชายพันธวิศ ศรีสุวรรณโณ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงชนิตา คงอินทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กชายณัฏฐ์ ขุนนุช

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงธนัชชา บัวทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงบุญญิศา รัตนสุนทร

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายอลันชากีร เหมมาน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กหญิงสิรินดา พุ่มทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๔
เด็กหญิงลดามณี บุบผาสังข์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กหญิงนำฝน คำมูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายศิรศักดิ

์

สีสมทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กชายกันตพล นวลไชย

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๘
เด็กหญิงวันอาษา พรมขาว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กชายจักรพรรดิ สุขขาว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา สีห์นาเคนทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๑
เด็กชายทวิวัฒน์ สุริยะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๒
เด็กหญิงสวิตตา ทองช่วย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กหญิงทิชากร ไทยรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กชายนรากร ติงถิน

่ ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๕
เด็กชายกษิดิส หมวดจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๖
เด็กหญิงวรัญญา อนันต์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๗
นางสาวอัญชิษฐา แดงวังหมาก

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๘
เด็กชายณัฐเดช บัวหลวง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ฆังคัดสะโร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กชายธันวา ชูมาก

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กชายภูวเดช ตรีสุวรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๒
เด็กชายสหรัฐ จันทร์สง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๓
เด็กชายอวิรุทธิ

์

คงชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กหญิงณฐพร พรหมศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กชายเดชรุษ พระไพรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๖
เด็กชายทรงศร ทองคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๗
เด็กชายทินภัทร จันทร์เจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เนียนกลิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กชายภูริเดช กรอบแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายรพีพัฒน์ วัฒนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๑
เด็กชายอัครพล วีรการ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กชายธนโชติ ไชยชาญยุทธ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กชายกาจพล บัวเพชร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กหญิงปยฉัตร ชูเรืองศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๕
เด็กชายศิขรินทร์ ทองช่วย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กหญิงอทิตา เกือก่อบุญ

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ พรหมศิลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๘
เด็กชายตนุภัทร ศรีรักษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๗๙
เด็กชายใบบุญ บุญไชย

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กชายมณัชนัน ทวีประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กหญิงอรสินี สุวรรณมณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายกฤตเมธ ทองชูช่วย

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๓
นางสาวดารณีรัตน์ ปรีชา

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๔
เด็กชายวัชรพงศ์ เพ็ชร์นิล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กชายธีรภัทร สังข์คัมภ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กชายภานุวัฒน์ จางจิตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กชายยศวรรธน์ ยอดทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กชายศุภชัย จุฬาพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กหญิงรุ่งนภา อยู่ตาล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายภูริพงศ์ คชวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๑
เด็กหญิงพิมมาดา เพชรสังข์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ บางเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๓
เด็กชายชัยปชา อนันตศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๔
นายเฉลิมเดช วัฒธานนท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๕
นายฐิติพงศ์ สุขสว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๖
นายติณณภพ เพ็งหนู

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๗
นายธีระนันท์ ลิมเฮ่า

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๘
นายสหชัย เหล่าจีนวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๖๙๙
นายกิติวุฒิ สิงห์สุ้น

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๐
นายสหัสวรรษ บางเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๑
นายสิรวิชญ์ พุทธพงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๒
นายจิรวัฒน์ หมืนทิพย์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๓
นายปารมี อุตรา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๔
นายยอดมนู กุดโต

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๕
นายศุภสัณห์ จิรัฐวุฒินันต์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๖
นายอัศวิน บุญญะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๗
นายอัษฎาวุธ ปุสวิโร

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๘
นายสหัสวรรษ รังเสาร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๐๙
นายกฤษณพงศ์ สุวรรณรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๐
นายรัชชานนท์ ชะตาแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๑
นายวัชริศ บุญประพัทธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๒
นายอิทธิพล ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๓
นางสาววัชรีพร บุญน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๔
นายกิตติธัช ดวงนำแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๕
นายธีรนนท์ ปยะศาสตร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ แช่มอุทิศ  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณชาตรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๗
เด็กชายรักษ์ ศรีสุวรรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๘
เด็กหญิงกตัญชลี วุ่นแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๑๙
เด็กหญิงสุทธินันท์ อินทรสงเคราะห์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายธนวิชญ์ เรืองแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๑
เด็กหญิงนพัสรา เอียดสุขผล

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๒ เด็กหญิงปกษาสวรรรค์
มังกรสวรรค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๓
เด็กหญิงวิสา กูลเกือ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กหญิงศิริวรรณ เจนสันติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๕
เด็กหญิงพิชญาภา เพ็ชร์สิงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๖
เด็กหญิงกัญญานุช พรหมแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กชายรณชัย ทองไฝ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๘
เด็กหญิงภายุมาศ ชุมจัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๒๙
เด็กหญิงจิรัญญา จันทร์เกือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กชายศุภวัทน์ ดำแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กหญิงณัญญพัชร คงศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๒
เด็กหญิงปริฌาดา สร้อยสูงเนิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๓
เด็กชายพีรพล เทพรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงภัทรมล แก้วเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงชนาภา เกือเอียด

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๖
เด็กหญิงนราธิป นพวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๗
เด็กหญิงณัฐนลิน คงใหม่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๘
เด็กหญิงญาณิศา วรรณศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กหญิงปณิตา สัมพัชนี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กชายพีระพล เพ็งจำรัส

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๑
เด็กหญิงพิยดา หัสชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๒
เด็กชายพิภูษณ นพศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กหญิงนัยนา เกิดสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

จันทร์เพ็ญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๕
เด็กชายวงศธร กัลหะรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๖
เด็กหญิงอรวรรณ พรหมรักษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กชายศักรินทร์ อุปมล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ฆ้องกระโทก

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๔๙
เด็กชายวทัญู ยิมแก้ว

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กชายภานุพงศ์ พรหมนิมิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กชายชิติพัทธ์ แก้วประถม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ สิมลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๓
เด็กชายสิรภพ แดงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๔
เด็กชายอนันตศักดิ

์

สังข์สินชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงกวีสรา บัณฑิโต

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๗
เด็กหญิงชนัญธิดา ดิษฐสุวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กหญิงทัศนีย์ จันทร์ขุนพัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงธีรตา รอดทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กหญิงพันธิตรา รัตนะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๑
เด็กหญิงพิยดา แก้วประสม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กหญิงวริศรา คงทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กหญิงศิโญฉัตร สายโนวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กหญิงศิรัญชนัฏ หนูแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กหญิงศุภิสรา พันธุ์ประดิษฐ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงสมฤดี ชูศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กหญิงสุชานาฎ แก้วทิพย์มณี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กหญิงสุภัทสร ยอดปาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงสุวิภาวดี ศรีจรัส

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงโสรยา วงศ์พลาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ทองสี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๒
เด็กหญิงอภัสรา หนูสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงชลธิดา กาลพันทา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กชายวรวิช วันทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กชายสุริยา สุราตะโก

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กหญิงกชกร สุขแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กหญิงกัญญาภัค คงสุขแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงกุลธิดา ยาพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วก่อเกือ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีสุวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กหญิงธิดา เหมรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงนราทิพย์ ทองขาว

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กหญิงปริวิตา ไม่พรัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา เกตุสุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงภัคจิรา แก้วหนู

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงมันทิกา ปวงประชัง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงมานิตา กาญจนพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กหญิงวรรณรดา แก้วยอด

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กหญิงวรรณวิษา สุขแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงวรรษชล คงศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กหญิงสิรภัทร ยศเมฆ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กหญิงสิริกานต์ แก้วย้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๔
สามเณรปฏิพล มณีโชติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๕
เด็กหญิงธัญสิริ ศิริพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กหญิงอภิยะดา ชูสุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญช่วย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา วัดปลักชะเมา  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สมพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา วัดปลักชะเมา  

สข ๕๔๖๐/๗๗๙๙
เด็กหญิงชัญญานุช อินทร์เทศ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา วัดปลักชะเมา  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงเกศมณี แก้วพวง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา วัดปลักชะเมา  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กชายปยวัฒน์ ไชยธรรม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายปาณัทพงษ์ หยดย้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงภานุชญา ปตตะพัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กชายวรรษชล รัตนมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กชายรัฐนนท์ สังข์สงฆ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๖ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
บุญช่วย

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กหญิงกุมภารัตน์ หนูรอด

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กหญิงพนิตนันท์ ไพยรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กชายกิตติศรณ์ เกินเกริก

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายทศพล บุญยก

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๑
เด็กหญิงอมลวรรณ ทองจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงณัฐชยา พูลศักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กชายธีธัช ทับเทียง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๔
เด็กหญิงศิรัชฎา สุขโข

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กชายวริศ สวนแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ฤทธิสุนทร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ ศิริจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๘
เด็กหญิงรุจีรัตน์ เขียวศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๑๙
เด็กหญิงนนท์ธิดา แซ่ล่อ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายนราวิชญ์ พรหมศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๒
เด็กชายสรวิชญ์ นาคสวาสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กหญิงนัชชา สุธรรมานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงธนัตพร เจษฎานงลักษณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กชายพัทธรินทร์ กิตติพุฒิพงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๖
เด็กชายแอนด์โทนี

่

ยูจีนมอรันด์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ทองอินทราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กหญิงปานแก้วตา ย้ายตัง

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กหญิงวริศรา แซ่ก้วย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๔ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงลภัสรดา อ่อนสง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๑
เด็กหญิงอัญชิสา สระแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กชายณิพพาณ จันทร์กิงทอง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๓
เด็กชายสถาปตย์ นวลทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขสบาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๕
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุขศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กหญิงนรีรัตน์ รองสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๗
เด็กชายภูมิรพี กุสุหรัต

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๘
เด็กชายสรวิศ สุขการณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๓๙
เด็กชายภวรัญชน์ สุขสว่าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายพชร บัวหนู

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๑
เด็กหญิงธารปภัสร์ ภู่พิสุทธิศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๒
เด็กหญิงฉันชนก อินทนนท์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กชายวรภัทร ศรชัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กหญิงณิชกานต์ วุ่นเนียม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กหญิงสิริกร ปลอดทองสม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๖
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีคุณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กชายกันต์ เพชรสกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงปุณิกา สุวรรณสะอาด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๔๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ คชศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กชายกฤษณะ สาระวิโรจน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๑
เด็กชายสหธัญ จงธรรมพฤติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงนรมน

พฤกษ์ภัทรานนต์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๓
เด็กหญิงปรียาภัทร คงสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๔
เด็กหญิงวรพรรษ์ จันทมะโน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กหญิงชมพูนุท ณ ปานแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กหญิงไปรยา แจ่มจิตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กชายก้องภพ สอดส่อง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กหญิงปวริศา เดชาธีระวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กหญิงณชพร บูรณะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงพิยดา วงศ์ประสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กหญิงสิริวรรณ สุวรรณสว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กหญิงณัฐนรี รัตนภูมี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กชายกฤษฏ์ ตันติพิมลพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายภฤศ กุลอภิรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีรัตน์ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กชายณราธร เม้งทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กชายนิพนธ์ ศรีพยับ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กชายอดิเทพ อ้นแดง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กชายอนันท์ คงฉิม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กหญิงชลธิชา ไชยสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงช่อเพชร พิลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงณัฐวดี ลิมสกุล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กหญิงธารารัตน์ พันธการ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงปาริชาด คงเพชร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงเฟองฟา อินสุวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงสิตานันท์ ทองจีน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ เต็มรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กหญิงอภิสรา นิลสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงอาทิตติยา ธรรมรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญสกรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายคฑาวุธ สงเอียด

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กชายปรมัตถ์ โพคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายปญญา บัวทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กชายสหัสสวัส บุญฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กชายอภิชัย พิบูลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๕
เด็กชายอมรเทพ ทองแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กชายอโรดมภ์ อนุไพร

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เดชอรัญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงประรินดา สร้อยบัวงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กหญิงฟาใส คงเพ็ชร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงวนิสา ขุนจัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงวรรณิศา มาลา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงศิรินภา ไพรบึง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงสิรินาถ ราชแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กหญิงสุนิสา สีอ่อน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กหญิงจารุวรรณ สอสม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองเสนอ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา พรหมศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กหญิงพิยะดา แก้ววุ่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กหญิงภัทธิรา ครูนิลอาจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กชายณัฐชนน อินสุวรรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงวรรณชนก พรหมศักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๒
นางสาวศิรดา สุขสบาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงเสาวณีย์ เริงนิสัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๔
นายณัฐวุฒิ ใหม่แก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๕
นายทัศไนย เพ็งบูลย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กชายมงคล แก้วสัตยา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายวรายุทธ์

จันทรสุวรรณรัตน์ ๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๘
นางสาวดารารัตน์ อุทัยสุริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๐๙ เด็กหญิงอนรรฆวรรณ
การุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๐
นายวมิลค์โธ เพชรมุณี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กชายอรุณรัชช์ หนูทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๒
เด็กหญิงปภัสสิริ อินสุวรรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงพัชญาพร หนูหวาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงรัญชนา สิทธิสาร

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๕
เด็กหญิงอภิชญา ไชยวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๖
เด็กหญิงอารีญา ครูนิลอาจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กหญิงประวิภา สร้อยบัวงาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กชายอานุภาพ ขุนจัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๑๙
นายสหรัฐ อินสุวรรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๐
นางสาวกมลกาญจน์ -

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๑
นางสาวฐานิตา เพ็งแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๒
นายธีระยุทธ คงทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๓
นายปฏิพัทธ์ ทองหนู

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๔
นายวศิน แก้วสม

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๕
นายวีรภัทร ศิริประภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๖
นายอัครเดช ศฤงคาร

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๗
นางสาวธารธิดา สระแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๘
นายณัฐวุฒิ คงฉิม

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๒๙
นางสาวนัจรินทร์ คามราช

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๐
นายสมบูรณ์ อาสากิจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๑
นางสาวนุชนาฏ ไฝเพ็ชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๒
นางสาวสุภาภรณ์ พันมะลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๓
นายจิรยุทธ์ อินทรสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๔
นายธีรพงษ์ แก้งวงศ์ษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๗ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๕
นางสาวรัตนา หมวกทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๖
นางสาวสุภาวดี ทองดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๗
นายฐานานุศักดิ

์

มณีเนียม
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๘
นายธรรมวุฒิ แก้วประดิษฐ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๓๙
นางสาวณัฐรีญา พลโยธา

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๐
นายนราวิชญ์ จันทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๑
นายชาตรี วิศพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๒
นายอนุพงศ์ ขุนทองปาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๓
นายอนุสรณ์ ชูเกิด

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๔
นายกิติโชค แซ่ตัง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๕
นางพรพันธ์ อ๋องสกุล

๐๗/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๖
เด็กชายกวิน สรรสารัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๗
เด็กชายพนธกร กลัดเนียม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กชายฟารอดีส สุระกำแพง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธิการ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายธนภัทร แก้วประสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๑
เด็กชายคมกฤต อุตมะมุณีย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คำมี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กชายธนวรรธ กาญจนพันธุ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๔
เด็กชายธนพนธ์ ชุมภูฆัง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๕
เด็กชายอัษฎาวุธ เขียวขำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กชายสุชานนท์ นิมชู

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กหญิงกฤติมา เจนจบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๘
เด็กหญิงนิชาภา แก่นทอง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๕๙
เด็กชายภูมิมินทร์ ไหมสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายปรเมศร์ คชกาญจน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ดูดวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๒
เด็กชายวิภัทร เนตรเนียมจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๓
เด็กชายรณกร ประสีทอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กหญิงธัญชนก กัญชนะกาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กชายยศกร อนันตพันธุ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๖
เด็กหญิงภัทรศยา ศรีแก้วแฝก

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๗
เด็กหญิงจิราวรรณ คงทองอ่อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กหญิงพิชาพัชร์ บุญสร้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กชายเอกรัตน์ พัลพัฒน์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กหญิงธาริกา วิเชียรประพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๑
เด็กหญิงกมลพร หมัดชบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กหญิงกรกนก หมัดชบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

อัครบวร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๔
เด็กชายจอร์น ศิริสมบัติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กชายภาสกร หอมจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กชายอานนท์ จันทรทรัพย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๗
เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์ ศรีพิเชียร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กหญิงชมชนก สุวรรณโณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงทักษพร สุขกระจ่างค์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ณ สงขลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๒
เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์จะนะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กชายตติยะ แก้วคีรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กชายปพนธีร์ ฆังคมณี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๕
เด็กหญิงเอรวัณ อาญาพิทักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๖
เด็กหญิงนันทนียา ปทุมรังษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กชายปยวัตร เฉลิมภพ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กหญิงสุจิรา พงศ์เดชา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๘๙
เด็กชายนภดล แก้วมณี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (เขาแก้ว) เขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กชายกรวิชญ์ สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กชายกฤชพนธ์ จันทรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๓
เด็กชายกฤตนพ นุ่นนะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กชายกัมปนาท ทองพุ่ม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๕
เด็กชายกิตติธัช ส่งรุ่ง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กชายเกียรตินันท์ แก้วนุ่น

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๗
เด็กชายขจรยศ แก้วยอด

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๘
เด็กชายคชเณศ ทองลิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กชายคีตศิลป คงสี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายฆนจักก์ วงศ์วัชรินทร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายจักรภพ สมุห์นวน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กชายจิตติพงค์ เชาว์ทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กชายจิรภัทร์ กล่อมชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กชายจิรภาส พาหะมาก ๒๕๔๗ โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กชายจิระการ สนเผือก

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายโจนาธาน หนูราช

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กชายฉัตริน จอมพงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายชยณัฐ สังข์ชู

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายชานนท์ ณ นคร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายชินกฤต แซ่ซี

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กชายชินพัฒน์ บุญช่วย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายชินวุฒิ ยกย่อง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กชายไชยนันท์ บวรศรีสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กชายฐิติวุฒน์ วัตถุ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายณภัทร ปล้องใหม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พรมบุรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายณัฐชนน จันทร์อิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กชายณัฐรักษ์ ปรีดาผล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายณัฐวีร์ เมืองพูล

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สัสดีเดช

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ หลำแสง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กชายทัตพงศ์ สุวรรณนิตย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กชายทินภัทร รักษายศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กชายธนกร ชิดเชือ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กชายธนกร ภิรมย์นก

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กชายธรรมสรณ์ หนูแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กชายธวัชชัย คุระจอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กชายธัชพันธุ์ บุญช่วย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายธันยบูรณ์ ขุนปราบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กชายธายุกร เอียดชะตา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กชายธิเบต สุขอุ่น

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กชายธีรภัทร เงาศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กชายธุวพัส สร้างลิม

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วเก็ต

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กชายนันทัชพร เกตุแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กชายนิตินันท์ ศรีพิบูลย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายนิธิธม พงษ์ถ้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กชายนุชากร สุขแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กชายบรรณสรณ์ พัฒนประดิษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

พรหมแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กชายบวรพจน์ คงมาก

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กชายบารเมษฐ์ แก่นทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กชายบุริศร์ จันทนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กชายปฏิพล พันธุ์ประดิษฐ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กชายปฏิพัฒน์ จีนชุม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กชายปฏิภาณ พรหมจรรย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กชายปภังกร เกือหนู

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายปารเมศ พ้นภัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายพงศกร สองนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ จาริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายพรรษา สุขสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายพลกฤต ศรีเพชร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายพสธร จิตติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายพิสิษฐ์ ธานีรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายพีรเชษฐ์ เรืองสุเพชร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายพีรศักดิ

์

พงศ์กระพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กชายภัทรธร ชีวรุ่งโรจน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วกาษร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ช่องพิทักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กชายภูมิภัทร ภุมศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กชายภูริณัฐ จันทะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กชายภูริเดช ศรีช่วย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กชายภูรินทร์ ทองศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กชายภูริวัชญ์ หนูเหมือน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายภูริวัชร จันทร์ศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายมงคล สังข์เจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายรัชพล โยธารักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กชายวงศธร มีแย้ม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กชายวงศพัทธ์ รัตนชูศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กชายวิชิระภรณ์ ชูเพชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กชายวรเมธ วิมลมาศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กชายวรรธนัย ทองสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กชายวริทธิ

์

แก้วอำรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กชายวุฒิชัย นาดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กชายศรุต ไสยสุคนธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กชายศิริชัย ศิริเมก

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

สังข์ศิลปชัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายศุภณัฐ มณีสุวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กชายษมาวีร์ ไกรนรา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กชายสรกฤษณ์ สังข์อุบล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายสหราช แก้วจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายสิงห์คเรศ ทองแช่ม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายสิรวิชญ์ คล้ายหนู

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

แสงสว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กชายสุธาศิน พรหมช่วย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กชายสุภณ สุขใส

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กชายสุภทัต พูลนวล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กชายสุรวิทย์ แก้วกับทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ไชยชนะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กชายอครินทร์ วิชาธิคุณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กชายอดิศร ไชยเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายอภิวิชญ์ ฉัตรเงิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายอรรถพล เจือบุญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายอรรถานนท์ โรจนสุรสีห์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กชายอัครพล วรวิกรัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กชายอัครพล ศรีคงแทน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กชายอานนท์ ตำแอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กชายเอกภาพ จวนแจ้ง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายเอืออังกูร

้

ทองดียิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กชายคณาธิป ตันเก่ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กชายพิชุตม์ จันแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กชายศุภชัย ปนชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กชายกณวรรธน์ คำแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กชายกฤษฎา ทิมจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กชายกวินท์ เร็มม์ลิงเงอร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กชายก้องภพ จันทร์สุขศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กชายก้องภพ บุญวรรโณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กชายกิตติกร ฉิวน้อย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กชายกิตติธัช ศรีสุวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กชายกิตติภณ สามเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชายสงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

โยพิทักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๓
เด็กชายกีรติศักดิ

์

เครือสนิท
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๔
เด็กชายคฑาเทพ จันทร์แก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๕
เด็กชายคณิน มาทลุง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กชายจตุพร ภมรภู่ศิริกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๗
เด็กชายจิลภัทร ชูทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๘
เด็กชายฉัตรชัย แสงฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กชายฉันทพัฒน์ สุวรรณขำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กชายชยางกูร พลวัฒน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๑
เด็กชายชยานนท์ ปานเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๒
เด็กชายชาคริต กลยนีย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กชายชาคริต กิจผดุง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กชายชาญชนะ ศักดิแก้ว

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๕
เด็กชายชาญยุทธ สีนอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๖
เด็กชายชินกฤต ชนะชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กชายเชาวรินทร์ จิตรสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กชายณพล นาคเพ็ชร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๒๙
เด็กชายณภัทร ทวิสุวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายณัฏฐากร เรืองศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กชายณัฐชนน แก้วมหิงส์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กชายณัฐฐนพงษ์ ปนสุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๓
เด็กชายณัฐนนท บุญก๋า

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กชายณัฐพงศ์ อารีย์รักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กชายณัฐพล หนูขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ลินลา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริวุฒิ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมวกสกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กชายติณ แก้วบริสุทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กชายถิรพัฒน์ หงส์รัตนาวรกิจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กชายธฤต นาจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กชายธนพงศ์ พลจรัส

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กชายธณรัฐ เรือนแพ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กชายธนากร ชนะกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๕
เด็กชายธรรมธัช จินดาประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กชายธราดล ชูแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กชายธีรเทพ อันทอง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๘
เด็กชายธีรภัทร นิยะกิจ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๔๙
เด็กชายธีระ เฒ่าทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กชายนพณัฐ ไชยปนดิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กชายนภดล ชุมเศียร

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๒
เด็กชายนราวิชญ์ เงินแดง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กชายเนติชัย เพ็งมาก

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กชายปฏิวัฒน์ เกษแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๕
นายประภากร นุ่มสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๖
เด็กชายปยะชาติ วุนาพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๗
เด็กชายพงศธร สุวรรณะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กชายพงษ์ณภัทร ธานีรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กชายพฤฒิพงศ์ ประจงไสย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายพฤธันว์ ทองบูรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๑
เด็กชายพัชรพล อานนทกูล

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กชายพิชัยยุทธ เจนสัญญายุทธ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กชายพิภพ จิรัชฌานนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กชายภูธนัช ลดาวรรษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๕
เด็กชายภูผา อินสะโร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กชายภูริภัทร นกคุ้มทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กชายภูริภัทร บริพัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๘
เด็กชายพีรศิลป ศรี-ศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กชายภาคภูมิ บุญชุบ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ยศเมฆ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กชายภาสกร เพ็งแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๒
เด็กชายภีม สังข์ศิลปชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๓
เด็กชายเมธัส ภักดีอักษร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กชายยศพล บุพอังกูร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กชายยศพัทธ์ ทองเจือเพ็ชร

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๖
เด็กชายยศภัทร มาประสพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๗
เด็กชายโรเบิร์ท ไลลี

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๘
เด็กชายวรรณพงษ์ ดวงคงทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๗๙
เด็กชายวรรษวัสส์ แสงนวลนิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายวรินทร์ คำแหง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๑
เด็กชายวัชรพล จันทร์หอม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กชายวัทธิกร พุทธรักษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๓
เด็กชายวันศิริ เกิดด้วยทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๔
เด็กชายวิรัตน์ ไกรเทพ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๕
เด็กชายวิสุทธิ

์

คงนคร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กชายศิรศักดิ

์

เพ็ชรสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๗
เด็กชายศิววงศ์ อินทองแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๘
เด็กชายศิววัชร เพชรแท้

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กชายศุภวัฒน์ ชุมจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ดำแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๑
เด็กชายศุภสัณห์ เกษร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๒
เด็กชายสนธิยา ศิริทศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กชายสมโชค พรศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กชายพัฒนเดช อยู่อยู่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๕
เด็กชายสุทธิรักษ์ อินทร์แก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๖
เด็กชายอชิตะ วีระกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๗
เด็กชายอดิศักด์ ทองบุญช่วย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๘
เด็กชายอนันตพันธ์ รัตนบุรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๑๙๙
เด็กชายอภิวัฒน์ บำเพิง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กชายอมรเทพ แซ่เลียว

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กชายอริย์ธัช ใจห้าว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กชายคณัสนันท์ สมมูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ เพชรมะโน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กชายณ ภัทร ใหม่เกตุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กชายณัฐพันธุ์ ขวัญเกิด

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กชายธิบดินทร์ สุรัตนเมธากุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กชายธีรเดช อุณพันธุ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กชายนนทวัฒน์ เพชรนุ้ย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กชายนิธิ อิมบัว

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กชายพรรษกาล คงสุวรรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๑
เด็กชายศุภณัฐ จันทวดีทิพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ไพชำนาญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๓
เด็กชายสุธินันท์ หลงสลำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กชายธนพัฒน์ งามศรีผ่องใส

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๕
เด็กชายภานุพงษ์ ชัยยุทธ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๖
เด็กชายเดชพงษ์ ขาวเรือง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กชายกฤตเมธ ทรัพย์เจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๘
เด็กชายกฤษฎา คำขวัญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๑๙
เด็กชายกฤษณ์ สมพรเสน่ห์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๐
นายกฤษณพงศ์ สถาพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๑
เด็กชายกฤษณะพล ไชยโคตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๒
เด็กชายก้องภพ ทองศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๓
เด็กชายกัญจน์ คงบัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๔
เด็กชายกัมปนาท อึงวณิชกรณ์กุล

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กชายกิตติธัช เหมทานนท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๖
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๗
เด็กชายกิติภพ เจ็นประโคน

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๘
เด็กชายเขมพันธ์ สุภัทรชัยวงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๒๙
เด็กชายคุณากร ทองแท้

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กชายจักรพงศ์ ทองประดับ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๑
เด็กชายจารุกิตต์ อินทรกำเหนิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๒
เด็กชายจิตติเกษม ชูวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๓
เด็กชายจิราธิป แก้วกันทา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๔
เด็กชายชนิตชัย ทองศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๕
นายชลธิศ ษัฏเสน

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๖
นายชาคร สมถวิล

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๗
เด็กชายชาญณรงค์ สฤษดิสุข

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๘
เด็กชายโชติชยุฒฆ์ ประกอบกิจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๓๙
เด็กชายฐิติพงศ์ สอนวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๐
นายฐิติพันธ์ วรรณมณีศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๑
นายณัฐกานต์ ด้วงศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๒
เด็กชายณัฐชนน ยอดขวัญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๓
นายณัฐชัย ขวัญพร้อม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๔
เด็กชายณัฐชัย บุญยง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๕
เด็กชายณัฐดนัย ศรีคง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๖
นายณัฐพล อางค์สวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๗
เด็กชายณัฐภัทร์ สุขแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๘
เด็กชายณัฐภัทร ชีประวัติชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๔๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวรรณโณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลิมสุวรรณ

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๑
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ คชกาญจน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทองมีเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๓
เด็กชายติณณภพ ศรีสิริ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๔
เด็กชายทัตเทพ ประทุมสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๕
เด็กชายธนกร จุระกะนิสก์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๖
เด็กชายธนกฤต ปนแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๗
นายธนดล แขวงถลาง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๘
เด็กชายธนดล รำเพย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๕๙
เด็กชายธนัท เพียโคตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กชายธนพล ราชแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๑
เด็กชายธนภัทร รัตนทองมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๒
เด็กชายธนภัทร แสนชืนสกุล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ แสนสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๔
นายวริทธิธร

์

ครูอ้น
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กชายธนากร โกศล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๖
เด็กชายธรรณธร พรหมรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กชายธราธิป จันทวงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กชายธินวุฒิ หนูสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๖๙
เด็กชายธิปไตย จันทร์ศรีนวล

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๐
นายธีรธรรม เขียนดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กชายธีรนัย ราชเมืองขวาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ แซ่ลิม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๓
เด็กชายธีรภัสร์ เรืองโรจน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๔
เด็กชายนพดล แก้วนพรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กชายนรบดินทร์ ยังยืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กชายนรุตม์ มากนวล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๗
เด็กชายนัทกานต์ โกศล

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กชายเนติภูมิ แสงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๗๙
นายบุญญฤทธิ

์

ทุ่งปรือ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กชายปรมินทร์ ไชยรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๑
เด็กชายปรเมศวร์ นิลรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๒
เด็กชายปรัตถกร ขวัญพัทลุง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๓
เด็กชายปวรุตม์ ทองหลิม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๔
เด็กชายปณณธร นาเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๕
นายพลภพ ไทยซ่อนกลิน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๖
นายพศวีร์ ทองแดง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กชายพศุตม์ มณีพงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๘
นายพัชรพล สุดสาย

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๘๙
เด็กชายพิชญะ ทิพย์คล้าย

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กชายพีระพล จิตร์เพ็ชร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๑
นายพีระพัฒน์ ปานเพ็ชร

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๒
เด็กชายพีระวัฒน์ พิรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๓
นายภรัณยู ชินนาพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กชายภัทรศักดิ

์

นนทะเสน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๕
นายภานุวัฒน์ เปยยก

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๖
เด็กชายภูติณณ์ จันทร์ขาว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๘
เด็กชายภูวเดช แผ้วบริวาร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กชายมนพร บุญนำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กชายยศษิวริศ วงศ์สว่าง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กชายรชต ไวยพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กชายรวินันท์ ช่วยชีพ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ ชูเซ่ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ เทวรักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กชายรุจดนัย เมฆเกตุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กชายเริงศักดิ

์

แก้วนาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กชายวชิรเดช ทับเทียง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กชายวรเดช หัสดิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กชายวรัญู ขุนกำแหง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กชายวารุฒ ปราบโรค

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กชายวิวิทธิพล

์

พูลเสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๒
เด็กชายวิศรุต

ลิววัฒนะโชตินันท์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๓
เด็กชายวีรภัทร ศรีแก้วรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กชายวุฒิกร อินทจักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ชาญบำรุง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๖
เด็กชายศตนนท์ สุทธิภัทรธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๗
เด็กชายศราวุฒิ นาคจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๘
เด็กชายศาสตริน บัวบาน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๑๙
เด็กชายศิวกร ชาสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กชายศิวกร นวลคล้าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๑
เด็กชายศุทธนันท์ ลำดับพงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๒
นายศุภกานต์ ม่วงสอน

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๓
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วมโน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๔
เด็กชายศุภวิชญ์ แจ้งแย้ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๕
เด็กชายศุภวิชญ์ สุรชัยสติกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๖
เด็กชายสมิทธิ ผิวนวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๗
เด็กชายสรรเพชญ ภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๘
เด็กชายสรรเสริญ ประกอบกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กชายสหภูมิ แก้วมณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๐
นายสิทธิพร สุขมิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๑
เด็กชายสิทธิพล กล้าหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๒
เด็กชายสืบวงศ์ ปราโมทย์พันธุ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๓
นายสุทธิพงค์ อยู่ดวง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กชายสุธีมนต์ พลบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๕
เด็กชายสุริยะ ศรีรักษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แดงเงิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กชายหรินทร์ ประพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กชายหัฐชัย อุ่นเรือน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๓๙
นายอดิเทพ เทพวิเชียร

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กชายอภิชา จันทร์เพ็ญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๑
เด็กชายอลงกรณ์ เมืองปลอด

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กชายอัฑฒกร นะมาเส

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๓
เด็กชายอัตนัย พริกเอียด

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๔
เด็กชายอุชุกร จันทประสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๕
เด็กชายคฑาธร ฆังคะมะโน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๖
เด็กชายจารุพงษ์ โชติช่วง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๗
นายชัชวาล ราชแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๘
เด็กชายธวัชชัย ดีไทย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กชายนภดล แซ่ด่าน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๐
นายบดิณธรณ์ วรเดช

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๑
เด็กชายปริญญาโท เพ็งเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๒
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ

์

มีเพียร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กชายรัชชานนท์ สุดราม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กชายวิทวัส คลังชำนาญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓๙ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๕
เด็กชายจักรินทร์ พูลยอด

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๖
เด็กชายกิตติภักดิ

์

แรกไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กชายเจษฎาพร ชูช่วย ๒๕๔๕ โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กชายพงศ์นริศร์ แซ่จิว

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๔๖๐/๘๓๕๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ยอดดำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กชายทีปกร ทองบริสุทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๑
เด็กชายธุวานนท์ สุนทรกิตติคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๒
เด็กชายบุรัสกร วรพินิต

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๓
เด็กชายธนธรณ์ หมวดจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กชายกานต์กานน ศรีรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

มาชาตรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๖
เด็กชายภูรินทร์ อินทุภูติ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๗
เด็กชายวุฒิภัทร คงฉิม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กชายคณสรณ์ ยอดทอง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กชายณภัทร วิรุฬห์ผล

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายมานะเมตต์ ศิริสมบัติ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๑
เด็กชายอภิเดช ก่อไวทยเจตน์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๒
เด็กชายพศุตม์ แสงมณี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๓
เด็กหญิงปภาวดี หมวดเพชร

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๔
เด็กหญิงอุมาวดี เพ็ชรเล็ก

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๕
เด็กหญิงวิภาธร ทองเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๖
เด็กหญิงวิชญกานต์ ถนอมศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๗
เด็กหญิงจิรวดี ยิมซ้าย

้

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๘
เด็กหญิงสุพิชญา เพ็งศรี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๗๙
เด็กหญิงโชติกา เสรีรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กหญิงธิรดา ดำแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๑
เด็กหญิงมนัญชยา อัตนะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กหญิงปาลิตา พุฒซ้อนดอก

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๓
เด็กหญิงปุณยาพร รุจิวรรณศรี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กชายกิตติพิชญ์ อาจวิชัย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กชายสิรวิชญ์ นิยมเดชา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๖
เด็กชายณัฐพัฒน์ ผิวจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๗
เด็กชายกฤษกมิน แก้วทอง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๘
เด็กชายปุณยวัจน์ โสยมัด

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๘๙
เด็กหญิงดาราริณ เกือก่อบุญ

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กหญิงกวิสรา แก้วสุวรรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๑
เด็กหญิงกัลยกร

อนันต์เศรษฐการ ๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๒
เด็กหญิงปนัดดา ทุ่ยกุย

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๓
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทวีป

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๔
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทวีป

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๕
เด็กหญิงเนตรนภา แก้วทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กหญิงกชวรรณ แก้วเพ็ง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทองบุญ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๘
เด็กชายพีรณัฐ พันธ์เพ็ชร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กชายณัฐดนัย พิมพ์ประโคน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่หลี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กชายจิรวงศ์ แซ่หลี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กชายโจนาธาน ช่วยหนู

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กชายนพิพัฒน์ เดสโร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายธนวุฒิ วาทีกานท์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กชายเตชทัต พ่อนุ้ย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กหญิงสุชาดา เสตพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กหญิงเมธาวี ชุมแดง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี ขุนเปย

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กหญิงภัณฑิรา ชัยรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ บัวขวัญ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กชายธาม จุลรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๒
เด็กชายธีรภัทร ราชพงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๓
เด็กชายกรวิชญ์ เพ็งทอง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กหญิงปาณิศา ปานแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กหญิงธนิสร จิระกร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กหญิงนาตาซา แซ่แท่น

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๘
เด็กหญิงภัณฑิลา ชัยเต็ม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กหญิงวิภาวดี สุภาวะหา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กหญิงอรตี รามณี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๑
เด็กหญิงอรอุมา นพสกุณา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กหญิงอรวรรยา อ่อนแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กชายนวพล นนทกาญจน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ คงฉิม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๕
เด็กชายเจษฏา เมฆหมอก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ เอียดยอด

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ หอมหวล

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๘
เด็กชายพีรณัฐ ยอดชัย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๒๙
เด็กชายภูริณัฏฐ์ สังข์ศิลปชัย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายธิติกร จริตงาม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กชายอนุชา คงเพชร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๒
เด็กหญิงเขมจิรา แก้วทอง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ มณีพรหม

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงนธาทิพย์ ยอดประนัน

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงนพรรษมล เหมรัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๖
เด็กหญิงพิชชา จิตนุกูล

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๗
เด็กหญิงเพราพิลาส จันหุณี

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงมณฑิตา จันเสน

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงศุราภรณ์ เทพรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กชายพงศ์กฤต มากพงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ ชุมแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๒
เด็กชายธนพงษ์ ไชยแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๓
เด็กชายตรีภูมิ หอมอุทัย

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๔
เด็กชายอรรถนพ หอมไชยแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๕
เด็กชายปุณณสิน ไพโรจน์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายศรัณย์กร ทองศรีแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายกันชัย คงแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๘
เด็กชายปราบปฎล ปนทองพันธุ์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๔๙
เด็กหญิงลลิตา เมฆะมานัง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กหญิงวิมลณัฐ นพศรี

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๑
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ไชยสุก

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กหญิงชญานันท์ รุจิวรรณศรี

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๓
เด็กชายกฤตเมธ ขวัญทอง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๔
เด็กชายกฤตเมธ สรงวารี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๕
เด็กชายคำกวี คำทองแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๖
เด็กชายจรัสพงศ์ แก้วทอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๗
เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรพล

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๘
เด็กชายธราเทพ ธราภัทรกร

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๕๙
เด็กชายธนพนธ์ นิลกาญจน์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กชายปริพัฒน์ เพชรรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๑
เด็กชายพีรัช จันศรี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ พงศ์แผลง

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๓
เด็กชายภัทรวัฒน์ เพ็ชรเกลียง

้

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๔
เด็กหญิงกรรภิรมณ์ ยิมแก้ว

้

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๕
เด็กหญิงกรกนก วารีกุล

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๖
เด็กหญิงกุลธิดา รักษ์ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๗
เด็กหญิงจันทกานต์ บุญภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรตีบ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ดาดี

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๑
เด็กหญิงปภัสรา ขวัญชุม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๒
เด็กหญิงประพัชรา รักเชิด

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๓
เด็กหญิงปญชาน์ พรหมฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๔
เด็กหญิงพัชร์นิชา สุขแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๕
เด็กหญิงพิชามญช์ุ แก้วไฝ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๖
เด็กชายจรงค์ศักดิ

์

อินทรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๗
เด็กชายจารุกิตติ

์

เอียดยอด
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๘
เด็กหญิงครองขวัญ ไชยแพทย์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๗๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทองศรีแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กชายยศพล ตันหุ้ย

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๑
เด็กหญิงใบหยก สุวรรณโรจน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๒
เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วพรหมดำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ง่วนเส็ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๔
เด็กหญิงกฤติกา ภูกลาง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๕
เด็กหญิงปาลิตา ฆังคัดสะโร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๖
เด็กหญิงวรัชยา แสงมณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๗
เด็กหญิงภัททิยา ปานจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๘
เด็กชายอัมรินทร์ อินทเร่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๘๙
เด็กชายอานัส แก่นไชย

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กชายสุทธิภัทร ช่วยแก่นจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๑
เด็กชายปวรุตม์ จันทร์น้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๒
เด็กหญิงสรัญญา พ่อนุ้ย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๓
เด็กหญิงกชกร ชูสิงห์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๔
เด็กชายพงศธร ประกอบแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๕
เด็กชายธิปก ตังฐิติกิตติ

้ ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๖
เด็กหญิงปวริศา ดำอำภัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๗
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ฆังสุวรรณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ราชเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๔๙๙
เด็กชายวีระวัฒน์ วงศ์ษา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กชายพัฒนายุ ทองชู

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กชายพศวีร์ แก้วทัศน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กชายธนสาร แดงแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กชายเอืออังกูร

้

วัฒนศิริสกุลไทย
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ เลียงซู้

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กหญิงชลกานต์ ธนภัทร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ อ่อนด้วง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กหญิงสายไหม ทะปะละ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กหญิงพิชญธิดา พวงแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กหญิงอัญชนา ยอดแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กหญิงณภัทร กุลประสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๑
เด็กชายกิตติวัฒน์ โรจน์เรืองนนท์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๒
เด็กหญิงวรรณกร ทับถม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กหญิงสุปรียา จอแล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๔
เด็กชายกันตภณ เพชรประกอบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๕
เด็กชายณัฐชนน ราชเรือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๖
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พินิจสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๗
เด็กหญิงคุนัญญา บุญหนิ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๘
เด็กชายฉลองรัฐ จันทร์บัว

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมโชโต

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หมวดเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๑
เด็กหญิงเวธิตา โทวิยะพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๒
เด็กชายธวัชชัย พรุเพชรแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๓
เด็กชายธนานนท์ ฉิมเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๔
เด็กชายนัฐพงษ์ วงศรีทา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๕
เด็กชายปณณวิชญ์ เรืองไชย

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๖
เด็กชายรชานนท์ ขุนเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๗
เด็กชายวีรภัทร ศิริรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๘
เด็กชายวัชระพงษ์ วรภักดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๒๙
เด็กชายสายฟา แก้วทัศน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๔ / ๒๕๗

้
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สข ๕๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กชายอนุวัฒน์ วุฒินุช

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๑
เด็กหญิงเตชินี ชายทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ ทองเพชร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๓
เด็กหญิงภัทรวดี ศิริรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๔
เด็กหญิงนฤมล ปราบนารายณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๕
เด็กหญิงนัฐชญา เฉ้งเหา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๖
เด็กหญิงศิริวรานันท์ ขวัญหวาน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๗
เด็กหญิงสวรรยา จิตตะปาโล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา สมจิตต์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กหญิงอัสมา หมวดรอด

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กหญิงอัจฉราพร ยอดแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๑
เด็กชายชัยภัทร แก้วคง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๒
เด็กชายณัฐพล ศรีรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๓
เด็กชายต่อตระกูล ศิริบุญโญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๔
เด็กชายธีรภัทร บุญบำรุง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๕
เด็กชายบัณฑิต ไหมสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๖
เด็กชายปณณพัฒน์ อินทร์แก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๗
เด็กชายวงศ์เทพ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๘
เด็กชายศรัณยู อินสุวรรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๔๙
เด็กชายศุภกฤษณ์ จันทรของชุม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กชายสิทธิชัย รองเดช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๑
เด็กชายสืบสกุล ศิริบุญโญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๒
เด็กชายอนาวิล พวงแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๓
เด็กหญิงชลธิมา เระเบ็นหมุด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๔
เด็กหญิงทักษพร แก้วหนู

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กหญิงนฤมล แก้วโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กหญิงพิมพิสา มณีเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เล่งสีสัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๘
เด็กหญิงภัททิยา เพ็งครัง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กหญิงวริญญา จันทรโรจน์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กหญิงสมใจ นวลเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๑
เด็กหญิงสุชานาถ เกตุเส้ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๒
เด็กหญิงสุวานัน แก้วหวาน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กหญิงอภิญญา จริงจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ ทองเลือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๕
เด็กชายเดชาธร จีนกลับ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๖
เด็กชายธีร์ธวัช แก้วชุม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๗
เด็กชายศุภชัย ตีบทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๘
เด็กหญิงปนมุก เกือชู

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๖๙
เด็กหญิงกีรติกา อินทรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงบุษยา คงดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ วรรณทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๒
เด็กชายติณณภพ เพชรสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๓
เด็กชายภูมิศาสตร์ รัตนะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุนยัง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๕
เด็กชายจิรายุ แก้วคง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๖
เด็กชายกษิดิเดช

์

สุขแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ รัตนาภรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๘
เด็กหญิงรัชนี ชูมณี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๗๙
เด็กหญิงรังสิมา จินดานิมิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงปรุงทิพย์ ชูศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๑
เด็กหญิงณิชมน ตีบทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๒
เด็กหญิงชญาภา คงทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๓
เด็กชายสุรนันท์ พรหมราช

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๔
เด็กชายธันชนน วิศพันธุ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๕
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย กระจ่างพัฒน์วงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๖
เด็กหญิงยอชนก จันทฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๗
เด็กชายอรรถวิท แสงสุข

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๘
เด็กหญิงสิรภัทร กิตติโรจน์เกษม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๘๙
เด็กหญิงอัจฉรา ทองขวัญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วประดิษฐ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๑
เด็กหญิงนพรัตน์ เทพศิริ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๒
เด็กชายจิรพนธ์ เทพสัมฤทธิกิจ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา มานะชำนิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๔
เด็กหญิงวรางคณา นินทศรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๕
เด็กชายกฤษฎา สังฆพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๖
เด็กชายจักรพงศ์ ไชยสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๗
เด็กชายพฤติพงศ์ ณะหนู

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ เอียดม่วง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๕๙๙
เด็กหญิงสุตาภัทร ทองแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กหญิงอัมฌาทร จันทประเทศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กหญิงอาจรีย์ ทันทโร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กหญิงณัฎฐชา เสาดำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อรัญศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กชายรพิภัทร ชูทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๕
เด็กชายนพดล ชูลีรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กชายโชคชัย คำวิสัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กหญิงเขมจิรา ชุมศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๘
เด็กชายกชกร วรรณวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๐๙
เด็กหญิงรดามณี

พักตรพันธานนท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กชายกวินเทพ จันธรรมรงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๑
เด็กชายภาณุชิต ภู่ทรัพย์สิน

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๒
เด็กชายกัมปนาถ พ่อนุ้ย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๓
เด็กชายวริศ แสงแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๔
เด็กหญิงพัฒน์นรี แก้วโชติรุ่ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๕
เด็กหญิงเหมือนใจ ชายพรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๖
เด็กหญิงกันติฌา พรหมอ่อน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๗
เด็กชายก้องภพ ผองปญญา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๘
เด็กชายพัชรพล ชุมโชติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา หนูเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๐
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ภูมิบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๑
เด็กหญิงเนตรดาว ภูมิเมือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๒
เด็กชายวีรยุทธ์ คงเขียว

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ตันทชุณห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๔
เด็กชายปญญาพนต์ ทองจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ หมวดจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๖
เด็กหญิงโชติกา ประดาสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๗
เด็กชายกฤษณศักดิ

์

สีนิล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๘
เด็กชายณัชพล บุญชุม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๒๙
เด็กชายอัครพล ประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองพรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๑
เด็กชายปณทนนท์ บุรณนานนท์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๒
เด็กชายแพทริค ช่วยหนู

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๓
เด็กชายสุดธิระ ทองบริสุทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๔
เด็กชายนโรดม อุบลรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๕
เด็กชายต้นตระกูล เพชรรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๖
เด็กชายภูริภัทร ไทยเสน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๗
เด็กหญิงภัทราวดี ยอดประดิษฐ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๘
เด็กหญิงสิริมา จิรัฐจินดางกูร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๓๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เศวตมณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กหญิงพริริสา เพ็ชร์นิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๑
เด็กหญิงสิริกร เพ็ชรขวัญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๒
เด็กชายวัชรินทร์ หลงละเลิง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๓
เด็กชายพัชรพล มุขแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๔
เด็กชายกษิดิศ รัตนะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๕
เด็กชายชาตรี หน่อแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ยอดสุวรรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๗
เด็กชายภัทรพล จันทองไฝ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๘
เด็กชายก้องภพ ประสมจะบก

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๔๙
เด็กหญิงรวิสรา มงคลศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปลอดแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๑
เด็กหญิงรัฎฤดี สุวรรณรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๒
เด็กหญิงธันยพร ฆ้องกระโทก

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๓
เด็กหญิงนภกมล ศิริอนันทพัฒน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๔
เด็กหญิงสุภัชชา อินทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๕
เด็กหญิงอทิตยา เฮืองฮุ้ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๖
เด็กหญิงศรุตา มุสิกะรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๗
เด็กหญิงจิระภัทร์ จันทบูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๘
เด็กหญิงวริศรา พวงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๕๙
เด็กชายนนทพัฒน์ สาขาศิลป

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๐
เด็กชายบัลลังค์ สุวรรณภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๑
เด็กชายศิวัช สิริศาสตร์กุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๒
เด็กชายธนภัทร ชาลิผล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๓
เด็กชายพลพิชัย เพชรอนันต์สกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๔
เด็กชายอรรถกร พุฒสีแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๕
เด็กชายสันติราษฎร์ อุบลจินดา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๖
เด็กชายวสิษฐ์พล โอแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๗
เด็กชายวิชชากร สิริพงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองขะโชค

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๖๙
เด็กชายปฏิภาณ ศรีมณี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กชายภูริณัฐ อินทุภูติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๑
เด็กชายชนินทร์ ชูขำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๒
เด็กหญิงกนกพร มากประเสริฐ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๓
เด็กหญิงกิติญา ชูแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๔
เด็กหญิงณัชชา แก้วขาว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๕
เด็กหญิงปณฑารีย์ ยอดสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๖
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ หลัดทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๗
เด็กหญิงสิริวาริน บุญอำนวย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๘
เด็กหญิงชมพูนุท ยินดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๗๙
เด็กหญิงบุศยามาศ คงเขียว

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กหญิงณัฐธชา เพ็ชรสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๑
เด็กหญิงสิริยุพา เพ็งศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๒
เด็กหญิงอัฐภิญญา ด้วงเรือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๓
เด็กหญิงสุภัสสรา นิลรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๔
เด็กชายชนกชนม์ ทิมทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๕
เด็กชายอภินันต์ เดสโร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วิศพันธุ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๗
เด็กชายพงศ์พนัส แดงแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๘
เด็กชายอรรถพัตร ทองเทพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๘๙
เด็กชายพัชรพล วิชาพูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๐
เด็กชายเดชสกุล อินทรมณี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๑
เด็กชายอภิมงคล เกือก่อบุญ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๒
เด็กชายอธิปศักดิ

์

สุขโชติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๓
เด็กหญิงศรุตา บัวเพ็ชร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๔
เด็กหญิงนฤนาท คล้ายแดง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๕
เด็กหญิงด้ายอันดา รามณี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๖
เด็กหญิงปณฑิตา บุราณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยอดอิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๘
เด็กหญิงวริสา ศรีพิเชียร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๖๙๙
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ทองเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๐
เด็กหญิงรสกร บัวแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๑
เด็กชายสิริวัฒน์ ด้วงปราง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๒
เด็กชายสหรัฐ คงเย็น

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๓
เด็กชายอติวิศญ์ จันทร์แสง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๔
เด็กหญิงธนพร นิลสุวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๕
เด็กหญิงสายธาร แก้วพรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๖
เด็กชายธฤต ศรีเกตุ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๗
เด็กหญิงธมลวรรณ จิตต์เทียง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๘
เด็กชายกิติชัย หนูมาก

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๐๙
เด็กชายปฐมพร มรกต

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๐
เด็กชายภูภานทอง ชัยรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๑
เด็กชายอภิชาติ พาลีวล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๒
เด็กหญิงกมลชนก ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๓
เด็กหญิงกวินธิดา เอียดยอด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญหนิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เอียดยอด

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๗
เด็กหญิงรัฐปตย์ เอียดแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๘
เด็กหญิงวรพิชชา ทองเพ็งสว่างศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๑๙
เด็กหญิงศิราภรณ์ มาทะนาน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กหญิงสาธนี ไทรทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๑
เด็กชายอภิสร บัวขาว

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๒
เด็กชายพชธกร เพชรไชย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๓
เด็กชายยุทธพงษ์ ช่อวิเชียร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๔
เด็กชายธีรเมธ แก้วมณี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๕
เด็กชายอมรินทร์ เพ็ชรทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๖
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

นวลทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๘
เด็กชายพรหมพิริยะ ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๒๙
เด็กชายอภิชาติ จริงจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กหญิงจิณณธานก์ พลรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๑
เด็กหญิงเณรี คล้ายศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทองศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๓
เด็กหญิงณญาดา จิตมณี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๔
เด็กหญิงเขมิกา เก้าเอียน

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๕
เด็กหญิงรศิตา วัชนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ชัยเทพ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๗
เด็กหญิงชนิภา แก้วสองเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทองจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๓๙
เด็กหญิงนิภาวรรณ บุญพานิชย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กหญิงจีราวดี ชูทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๑
เด็กหญิงชณิสรา ชุมเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๒
เด็กชายณัฐนนท์ เจ๊ะเล๊าะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๓
เด็กชายธนพัฒน์ เทพแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๔
เด็กชายนิรชัย บุญช่วย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๕
เด็กหญิงกุลิสรา เอียดไฝ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๖
เด็กหญิงแก้วตา นางาม

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ส้มแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๘
เด็กหญิงธัญกร อะสัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๔๙
เด็กหญิงนาถธิดา แก้วทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๐
เด็กหญิงวาสนา ทองเพ็งสว่างศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๑
เด็กหญิงอัญชิสา นิลพัฒน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๒
เด็กชายกษิเดช น้อยแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๓
เด็กชายนราวิทญ์ ไชยอ่อนแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๔
เด็กชายศรายุทธ ชูทิพย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๕
เด็กชายอนันต์เทพ ทองไฝ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ชายพรหม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๗
เด็กหญิงปณฑิตา เกือมณี

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๘
เด็กหญิงภัทรจิรา แก้วสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ์ นามวิชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กชายนนทกร ศรีขวัญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

สิริวิลัยกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๒
เด็กชายอาคิรา ไชยแพทย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๓
เด็กชายภูรินทร์พัฒน์ ทองแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๔
เด็กชายอลงกรณ์ ฉิมวัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๕
เด็กชายนนทนกร คงทน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๖
เด็กหญิงอภิสะ จิตหมัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๗
เด็กหญิงจันทิมันต์ พรหมสินธุ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๘
เด็กหญิงวรัตตรา พัดเลียน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๖๙
เด็กชายกฤษฎา อินทะสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๐
เด็กชายวุฒิพร ทองเพ็ง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๑
เด็กหญิงนำริน เพ็งจุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๒
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ จุณรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๓
เด็กหญิงนฤสรณ์ เรืองไชย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ วิจิตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๕
เด็กหญิงภัทรพร ตรีผ่อง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๖
เด็กหญิงปญจะมาศ รองราม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๗
เด็กหญิงชนาภา ช่อเรืองศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๘
เด็กชายกนกเทพ ราชสีห์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๗๙
เด็กชายชัชวาล ถินจะนะ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๐
เด็กชายเมธานันท์ ปลอดคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๑
เด็กชายพงศกร บุญมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๒
เด็กชายกุลวิทญ์ สุนทะโก

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๓
เด็กชายพัชรพล นวลเอึยด

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๔
เด็กชายธนาวุฒิ บริมาตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๕
เด็กชายสิปปนนท์ ปานบัว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๖
เด็กชายเวสารัช ชุมสังข์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๗
เด็กชายภูพนนท์ แก้วกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๘
เด็กชายพงศกร เยาว์นุ่น

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๘๙
เด็กชายรัชพล มณีเพิม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๐
เด็กชายธรรพ์ณธร ฤทธิมาก

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๑
เด็กหญิงญาณิศา เขียวจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๒
เด็กหญิงมนัญชยา แก้วอ่อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๓
เด็กชายภัทรดนัย เพ็ชรเกลียง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๔
เด็กหญิงลิปการ์ ไชยสวนแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๕
เด็กชายวรวุฒิ เถียมแก้ว

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๖
เด็กหญิงศิวารยา เสมมณีย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๗
เด็กหญิงกณิกนันต์ รัตนทวีเขต

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๘
เด็กหญิงสุวพิชชา แก้วยวน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๗๙๙
เด็กชายสรวิชญ์ ประหารภาพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๐
เด็กหญิงวิชญา เหมรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๑
เด็กหญิงพิชญ์นาท วิศพันธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๒
เด็กหญิงอรสา ด้วงครุฑ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เขียวแต้ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๔
เด็กชายณัฐดนัย บัวทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๕
เด็กชายกรณ์ดนัย แก้วมโน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๖
เด็กชายธนบดี หงษ์คำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ จินา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๘
เด็กชายณฐพงศ์ จีนสมแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๐๙
เด็กหญิงศิริพร โชติรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กังวาฬ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๑
เด็กหญิงนภสร ไมตรีจิตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทวี วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๒
เด็กชายสุชน รอดสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๓
เด็กหญิงสุพพัตรา บริวาส

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๔
เด็กชายสุทัศน์ หมากปาน

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๕
เด็กหญิงนันทพร สิงห์หนู

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๖
เด็กชายศิวัช พรหมสุวรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อินแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๘
เด็กหญิงชบาพร เมืองเยาว์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๑๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รอดสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๐
เด็กชายณุศกร นำใจดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๑
เด็กหญิงสมหญิง รักบุญเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังบวบ วัดนาทวี  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๒
เด็กหญิงชรัญญา ชูแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๓
เด็กหญิงฐิติมา ชูทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๔
เด็กหญิงธัญชนก ปุสวิโร

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๕
เด็กชายพัณณ์กร ช่อผกา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๖
เด็กหญิงอุรัสยา เสรีรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๗
เด็กชายเจษฎา อวะภาค

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๘
เด็กชายสิทธิกร บุญณรงค์ไพศาล

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๒๙
เด็กชายภัทรพล สังข์ราชกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๐
เด็กหญิงภาวินี พรหมจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๑
เด็กหญิงสุภาวรรณ ประทุมทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๒
เด็กหญิงดวงผกามาศ วรโชติวนาไพร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๓
เด็กชายปฐมพร จันทระ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๔
นางกันจะนา ผะดุงผุด

๒๖/๐๖/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๕
นางจำนันท์ เพ็ชรรักษ์ ๗/๘/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๖
นางสุคนธ์ ณรงค์กูล

๑๔/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๗
นายสุเมธ ลักษณะ

๒๙/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๘
เด็กชายภาคภูมิ เพ็ชรเล็ก

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๓๙
เด็กชายพาณิชย์ แก้วหัสบงค์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๐
เด็กชายสิรังโรจน์ พรมรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๑
เด็กหญิงชไมพร ทองคำ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงค์คำ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๓
เด็กหญิงแพรวา ทองคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๔
เด็กหญิงวัลภา เนืออ่อน

้

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๕
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ทองมา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๖
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ทองจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๗
เด็กหญิงสาววิตรี บุญหนัก

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๘
เด็กชายสราวุฒิ นวลศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๔๙
เด็กชายไชยวัฒน์ ทองสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๐
เด็กชายวันชนะ ทองจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๑
เด็กหญิงนราทิพย์ อมแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๒
เด็กหญิงธัญญาเรศ แก้วกลับ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่วยจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๔
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ยกแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๕
เด็กหญิงธัญธิวา แก้วลำหัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๖
เด็กชายภูธเนฐ ทรัพย์เมธาวี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๗
เด็กหญิงจันจิรา อินทรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๘
เด็กหญิงธัญชนก แก้วลำหัด

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๕๙
เด็กชายศราวุฒิ อินทรสุวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๐
เด็กชายศิระศักดิ

์

ยกแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๑
เด็กหญิงญานฐิตา จันเรืองศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๒
เด็กหญิงพิมพร ยดย้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๓
เด็กหญิงกมลชนก กรอบแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๔
เด็กหญิงวรรณวิภา สุวรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๕
เด็กหญิงพรศิริ แก้วกลับ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๖
เด็กชายอดิสร ชูสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๗
เด็กหญิงภุมวารินทร์ ชูสุวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๘
เด็กชายวัชรพล บุญส่ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๖๙
เด็กหญิงศศิธร บุญทวี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๐
เด็กหญิงนิภาพร ทินนิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๑
เด็กชายพีระภัทร จันทร์คง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๒
เด็กชายทศพล ทองคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๓
เด็กชายแบงค์ ชูสุวรรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๔
เด็กชายวรเดช บุญใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๕
เด็กชายอัมพล มณีโชติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๖
เด็กหญิงปารณีย์ ทวีชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวลอย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๘
เด็กหญิงนริศรา มาพลัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๗๙
เด็กหญิงกมลชนก สังโคมินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๐
นายวิทยา อมแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๑
เด็กชายกิตติพงษ์ อินทรสุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๒
เด็กหญิงศิริพร มณีโชติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๓
เด็กชายธนาธิป แก้วคง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๔
เด็กชายประธาน หลิกแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๕
เด็กชายสรารมย์ ครอนกลาง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๖
เด็กหญิงอินทิรา บินมุสมัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๗
เด็กชายบุญเฉียง อุย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรประคอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๘๙
เด็กชายวันชัย ดำแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๐
เด็กหญิงประกายรุ้ง สุวรรณเขตร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๑
เด็กหญิงทิพวรรณ อินสี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๒
เด็กหญิงศศิกานตร์ เกตุชีพ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๓
เด็กหญิงขวัญหทัย สงวนทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๔
เด็กชายกำพล คำตุ้ย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๕
เด็กชายนิติพงษ์ แซ่ถัง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๖
เด็กชายวัณกรณ์ ชูรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๗
เด็กชายสรรเพชร เฉลิมภพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๘
เด็กชายสมรัก ตรีไวย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๘๙๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่ติว

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๐
เด็กชายพรรษา แซ่เฮ้ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๑
เด็กชายอุดมพงศ์ ประดิษฐ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๒
เด็กหญิงอรปรียา แซ่หลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๓
เด็กหญิงนนท์ สักมน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ทนงตน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๕
เด็กหญิงสุทธิชัย หยัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๖
เด็กหญิงนำฝน นาคอก

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๗
เด็กชายธนากร เลือนยืนยง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๘
เด็กหญิงไพลิน แก้วหนู

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๐๙
เด็กหญิงปยธิดา ทะสะโร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๐
เด็กชายธนกร สองทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๑
เด็กหญิงพุทธพร สิริทาดล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๒
เด็กหญิงขวัญจิรา ฤทธิเดช

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๓
เด็กหญิงจินดา รักษาประเพณี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๔
เด็กชายนิติภาณุ จริยกวิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แซ่ลี

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๖
เด็กชายธนกร จะฟะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

ประหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๘
เด็กหญิงชมัยภรณ์ แสนใส

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๑๙
เด็กชายอนันต์ แซ่ย่าง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๐
เด็กหญิงอรปรียา กองพิธี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๑
เด็กหญิงนุชรีย์ จ้อนแจ้ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๒
เด็กหญิงยุพาวดี มีลุด

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี นุ่นร่ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๔
เด็กหญิงนิตยา แซ่หลี

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๕
เด็กชายสมคิด แซ่จัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๖
เด็กชายณัฐภัทร บุญเพ็ง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๗
เด็กชายนิติพล หมวดทองแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๘
เด็กชายศตายุ คงสุนทรสินธุ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๒๙
เด็กชายจิรวัฒน์ จิตขันที

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๐
เด็กชายจีรพัฒน์ บุญไชย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๑
นายสุรชาติ อุตะสุ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ หล้าขาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๓
เด็กชายธีรภัทร ธรรมรัตนพฤกษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๔
เด็กหญิงสมิตานัน แซ่เชียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๕
เด็กชายวันชนะ ยัฆพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๖
เด็กชายทวีโชค ตังตระกูล

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ เดชอรัญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๘
เด็กชายเกริกพล ทองย้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๓๙
เด็กชายเปงฮัว แซ่อึง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๐
เด็กชายพงศ์กร ผิวเกลียง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๑
เด็กชายนนทกานต์ สินสมุทร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ ออกผล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวน้อย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

แก้วรัตนะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๕
เด็กชายต๊ะท์หมิง แซ่ย่าง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๖
เด็กชายอนุชิต ศรีบุรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๗
เด็กหญิงลดาวัลย์ หาญธงชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๘
เด็กหญิงคริสติน่า ออง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๔๙
เด็กหญิงอิงครัตน์ ปรียากุลเศรษฐี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๐
เด็กชายสุกฤต ชูเพ็ชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๑
เด็กชายฉัตรชัย ดำแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๒
เด็กชายพชร คูนิอาจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๓
เด็กชายภราเดช สนแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๔
เด็กชายนันทวัฒน์ คัชราช

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองบุญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๖
เด็กชายณัฐติพงษ์ ชาติบุตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ สมานเกริกไกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๘
นางสาวนิตตยา โจมชู

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๕๙
เด็กชายธนวรรธน์ คูแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๔๖๐/๘๙๖๐
นางสาวชาลินี เตชะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
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