
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๓,๕๔๖ คน ขาดสอบ ๖๑๓ คน คงสอบ ๒,๙๓๓ คน สอบได้ ๒,๐๐๕ คน สอบตก ๙๒๘ คน (๖๘.๓๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกนิษฐา สวัสดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกมลชนก ห้องโสภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกมลพัชร พ่วงสมุทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงกรกนก ยางทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกรกนก ศรีเอียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกรรณิกา ศรีละพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายกษมา สันตะโร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายกิตติ มีรอด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายกิตติพันธ์ บานแย้ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูสาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงกีรติกา จันทรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายกีลเดช บุญกำเหนิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายก่อเกียรติ ประชุมทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายคมสัน อัมโร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายคามิน หลำจะนะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงจันทนิภา บุญธรรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงจันทิมา ช่างสาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงจารุวรรณ หมัดจะกิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงจารุวรรณ เกษตรสมบูรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงจิรฐา มาลากุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายจิรวัฒน์ สังมัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เซ่งวุ่น

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงชนกานต์ แก้วพิกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงชมพูนุท ชัยกิจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายชยากร ราชผล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงชลฤดี โชติรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงชัชติมา กิงเพชร์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงชัญญานุช ขุนอินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายชาญชัย ทองนอก

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงญาณิศา มันธิรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงฐาปนีย์ วิรัชต์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายฐิติกร ภูศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ โปช่วย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงฑิตยากร เกือเพชร

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฐชา ปะระวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตมะโน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงณัฐติญา นันทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายณัฐนันท์ หนูทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐพล หมิแหม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จูดจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายถิรณัฐ โทณะวนิก

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงธนพร แซ่หลุ่ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายธนวุฒิ หวันประรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายธนายุทธ อินทร์จันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายธวัฒชัย หิรัญพันธุ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงธัญญพร นนทะพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พักบดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงธัญพิมล สุคนธ์ธรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายธีรพจน์ ขุนราษฎร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายธีระวัฒน์ ย่องเซ่ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายนนทพัฒน์ ณ สงขลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายนพณัฐ นันทสาโร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายนพรัตน์ หนูทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงนริศรา ทองเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงนันทิชา พุธทวี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายนาวิน หลีหนุด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายนิธิ คงประดิษฐ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงนิศาชล ไชยกูล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๕๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงนิศามน เอกฉัตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายปฏิพล แก้วประสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงปพิชญา จันทร์นวล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงปริญญาพร ทองรักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงปริสา ปานแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงปวริศา จำเริญนุสิต

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงปาณิสรา รัตนะโอภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงปารวี จิตจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงปาริชาติ จงแจ่มใส

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงปยะธิดา พงค์เจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายพงศพัฒน์ เทศจนะกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

ผดุงทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงพิชชาพร สิงห์ทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงพิชฌ์ญาฎา ทองนุ่น

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิศนุ่น

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณโณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วิภาตะไวทยะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงภาวิดา มิตรณรงค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายภูชิต ช่วยสงคราม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายภูเบศร์ เภามี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายมูฮัมหมัด สันหลี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงยมลพร หนูจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายยุทธพงษ์ ศรีนุ่น

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายรัฐนันท์ คำวอน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงลักขณา เอียดแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายวรดร คงสะอาด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงวรนุธิดา สายชนะพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๗ เด็กหญิงวรรณลักษณ์
แปะแนะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงวรรธนี ใหม่ศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงวรลักษณ์ เซ้งเครือ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงวรวี กาญจนรัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เดชทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายวศิลป สู่สม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายวัศพล พรหมรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงวาศิฐีย์ โหรารัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงวิภาวดี มุขน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงวิสสุตา ดำศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงวีรวรรณ เรืองสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายวีระชัย เนตรโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายศักดิธัช เกิดเกลียง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายศิริชัย หนูเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายศิวกร สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายศิโยน เลิศอัมพรพิทักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงศุภนุช ขุนทองปาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายสรายุทธิ

์

สนโต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงสิริยากร แหลมสัก

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสุณิสา ผุดสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายสุทธิภัทร ปานคง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงสุทธิรักษ์ พรหมรินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงสุธิดา แซ่ลี

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุนทรี มณีรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุภาวดี แพ่งพิบูลย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายอณพัชย์ ปลืมใจ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายอดิเทพ ยอดแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายอนนทชัย มังคัง

่ ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายอภิรักษ์ นิตย์สุพรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอภิรุจี สะอาดแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อภัยรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายอรรถชัย บินโส๊ะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงอัตราพร สุวรรณเรืองศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงเกตน์สิรี พรมเมืองเก่า

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงเกศกนก อารมณ์ฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศิริพันธุ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงเจตนิพิฐ นพแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายเจนณรงค์ หนูดุก

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงเนตรทิพย์ สุภาพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญญามณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วรรณโร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงเสาร์วภา สุขสัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงเหมือนฝน ฤทธิเดช

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๕๘
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สข ๕๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงโสภิดา จำเริญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงไปรยา เจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายกลวัชร อิสระ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงกัณญารัตน์ รอดรมย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายกิตติธัช จู่เซ่งเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงจิณณา มูสิเกิด

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงจีต้า สุระกำแหง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายณพล แสงเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เอกกระจาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายทักษ์ดนัย บางบัวงาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายประชารัตน์ สุวรรณรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายปรัญชัย ไชยชาญยุทธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายพลอยสยาม เพชรดำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงพิชญาดา ถิรวุธ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายภัทรวุธ มิงสุข

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงภัทรศรา ศรีรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายภาคภูมิ ทองแดง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายภาณุ หลีเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงมะลิษา เขาเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายรังสิมันตุ์ แสงอรุณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ ดาวเรือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงวรรณกร กรอบเพ็ชร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงสมิตานัน ขามโคง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุชาดา นันทพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุวนันท์ เพชรจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายอนุเทพ สุดทุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายอภิรัตน์ ชาตรี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงอมรวรรณ จันทร์พฤกษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายอมรเทพ พุฒทวี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงอรพรรณ เกษมุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงอรรษฎา ขวัญหนู

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงเมศินี พรหมประดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แซ่ตัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงแพรวพลอย ศรีพรัมวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายกิจชานน คงทน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงกุลธิดา คูนิอาจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายขจรพงศ์ ชีวะพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงฐิตาภา ปาตังตะโร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ เดชทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายทรงยศ ดวงสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงทิพย์ญาดา ช่วยภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายปรเมษฐ์ เพชรสุวรรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์งาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายพีรณัฐ นุ่นโย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายภัทรพล บรรเทา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายยศกร เกือก่อยอด

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงศรสวรรค์ ศรีรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงสิรินุช เกตสุมน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงสุชาดา หมันคำ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธุรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายสุธี วิชัยดิษฐ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายอชิรวิทย์ อ่วมใจบุญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายอนุรัฐ ขำสกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ไหรเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วล้วน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายอัฐพงศ์ วิสูตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายไทยรัฐ สุวรรณโณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยูงทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายกันตภณ เหมือนเพชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เชตุวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวขวัญจิรา บางบัวงาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายคมเพชร จันทร์แก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายจิรยุทธ สังข์ทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ผดุงทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ บินดุเหล็ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายชนกันต์ ทองมาก

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายชานนท์ นิลสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายณัฐพล สมชือ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายณัฐพัทธ์ ศรีรักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายทศวรรษ พัลวัลย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๖ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธนพล ชำนาญหาญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๑
นางสาวธนาภรณ์ สุทธิพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงธัญชนก บุญมาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๓
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุวรรโณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวธัญรัตน์ ทองอินทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายนพพล จิตตโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๖
นายนพวงศ์ ล่องเซ่ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๗
นายนวพล ศรีรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๘
นางสาวนิภาวรรณ แก้วมรกต

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงนิลยา หิรัญพันธุ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายบุญประสงค์ สมประสงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงปยะฉัตร หมัดอาดัม

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายภานุพงศ์ ไชยกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายภูวัตเมธาพร ขนอม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงยุวธิดา จอมประพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงรุจิเรจ สายสุดสวาสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงวดี อรุณวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายวรพล พวงศร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงวรรณธิดา ประสมศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงวิภาดา คงรอด

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวุฒินันต์ แก้วแก่นเพชร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงศศิวิมล เถาว์ชู

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๒
นางสาวศุจินทรา ลินบาง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายสหภาพ แก้วมณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงสุทิชา รักษ์สาคร

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายสุภกิณห์ ทาแฮ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงอรุโนทัย บุญเพ็ชร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงอังค์วรา สัตถาผล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงอังค์วรา เพชรมณี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงอัจฉรียา สวนแสดง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๐
นายอัษฎาวุธ มณีนิล

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ณุวงษ์ศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายเกรียงวิวัฒน์ คงแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อธิบดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๔
นางสาวเปรมวดี ช่างประดิษฐ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๕
นายเมธา วุ่นซิงซี

่ ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๖
นางสาวกนกอร สงวนเผ่า

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๗
นายกิตติพัฒน์ นพวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๘
นายฐิติวรรณ รัตนกิจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๓๙
นางสาวนิจฉรา สิทธิสัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๐
นายพันธการต์ หน่อทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๑
นายภุชเคนทร์ ชาตะวิทยากูล

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๒
นางสาวรุ่งนภา ประชูสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๓
นางสาวรุ่งนภา อินทพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๔
นายศัศณัฐ มณีคุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๕
นายสรวัชร เพ็ชรมณี

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๖
นายสิปปกร วิวัฒนพนังกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๗
นายสิรินาถ อ่อนเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๘
นางสาวสุวิมล ตำวะสา

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๔๙
นายอรรถพล เมฆทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๐
นางสาวแพรพรรณ หัสบงพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๑
นายโสภณวิชญ์ เพ็ชร์วงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๒
นายจุฑาทิพย์ คำจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๓
นางสาวชนากานต์ แก้วคีรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๔
นายธารทิพย์ อนันต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๕
นางสาวปทมาวรรณ อินสะโร

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๖
นางสาวพรพิมล แปะแนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๗
นายธนกฤต ชุมบุญรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๘
นายปยวัฒน์ มาบุรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๕๙
นางสาวพิมพกานต์ สังขาว

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวสุกัญญา อินทรชิต

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๑
นางปาริมา กำภู

๑๙/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๒
นางสาวภัทรกา คำระหงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๓
นางสาววันวิสา รัตนะ

๑๐/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๔
นางพาขวัญ อุทัยรังษี

๐๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวสุกัญญา คงหนู

๑๙/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๖
นางสาวสาวิตรี ประวัติ

๑๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๗
นางสาวโชติกา คงแก้วเคลือน

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๘
นางสาวปองพิสุทธิ

์

ยอดมณี
๑๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๐๒๖๙
นางสาวจันทิมา จอมชัยฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงกชกานต์ เส้งลัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงกนกวดี นุ่นสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ วิจะสิกะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงกุลธิดา สังฆเวช

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงจริยา ทองอ่อน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงจันทร์ ธรรมวรรโณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปจฉิมศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงชนัญชิดา สังข์อุ่น

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงชนากานต์ สังข์อุ่น

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายชัชยนนท์ แซ่ตัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงญาณิศา บุญอินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงณัฐชยา คงเกตุ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ปานรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พงศ์พิทักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ บัวดำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงณิชานันท์ สิงตะสุวรรณโณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงดารารมณี ปาลรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงทิพวรรณ มงมาตร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงธนวรรณ กิติยามาศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงธัญญาพร เนตรจรัสแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงธัญสินี ดำดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงธัญสุดา ส่งแสงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงนนทพร สวัสดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายนิธิพัฒน์ นกเพชร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงผกามาศ แซ่ควง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงพรพรรณ เอียมสอาด

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ หวันศิริ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายศุภกริช บุญขาว

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงสุทธิตา แก้วมรกต

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงอัญชิสา ประสมสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงอิสริยาวดี กระดี

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก่นเพชร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา ราชพิทักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายศุภวุฒิ จุลสัตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุชาดา ชูแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุนันทา สีเอก

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงสโรชา ภู่เพชร

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวอัสมา จินเดหวา

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงกุสุมา สีดำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ นพวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงณัฐริกา กริวกราย

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ตังกิจเชาวลิต

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงบุษกร กิมถ้อง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงปริยาภัทร เทพยา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณจินดา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงวณิชชา อ่อนแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงศศิรัตน์ สุวรรณพงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงศิรินารถ นะมาเส

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงสมฤทัย เพชรมุณี

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงอารียา ทบผา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายเสนกะ เสนาะกรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงโสภิญา นวลละออง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๒
นางสาวกวิสรา จันทร์ทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๓
นายกุนต์ธร มณีสอาด

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงจิราพัชร คล้ายสีนวล

๑๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๕
นางสาวจุฑามาศ บัวลอย

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๖
นางสาวฉัตรพร จันทร์นิมิตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาวชญานันท์ อินทรวรรโณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๘
นางสาวชนมน แก้วกลิน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายชนินทร์ เพชบูรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวชลธิชา แก้วมาก

๐๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๑
นางสาวชลพรรณ อุตตมะปรากรม

๒๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๒
นางสาวฐิติพร สุขทับ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๓
นางสาวณัฐณิชา ศรีไชย

๒๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๔
นางสาวทิพยาภรณ์ ดำพลัด

๒๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๕
นางสาวธนพร เรืองฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๖
นายธนภัทร

เหลืองฐิติกาญจนา ๐๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๗
นางสาวธรรมพร คงเอียง

๑๔/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๘
นางสาวธัญวรรณ ปาณะบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๓๙
นางสาวบุณยาพร โยมเมือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๐
นางสาวปรีชนันท์ คงขวัญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๑
นายปรเมศวร์ เกิดละเอียด

๒๐/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงปวีณา เขียวบุญจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๓ นางสาวพิชญากาญจน์
ช่างเหล็ก

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๔
นางสาวพิมพ์มาดา วัชนะประพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๕
นางสาวพิมยศ พวงสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๖
นางสาวภัคจิรา นิลสุพรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๗
นายภัทรวรรธน์ สุระตโก

๐๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๘
นายภูธน สุวลักษณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๔๙
นางสาวมณฑิรา ทองสี

๓๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวมลฤดี ศรีชู

๑๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงมีนนรี ฮิมหมันงาน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๒
นางสาวรุ้งทิพย์ เกตุเหม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๓
นางสาววนิดา ทองสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๔
นายวรัตถ์ชานนท์ หนูชูไชย

๑๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๕
นางสาววษานันท์ ศรีมันตะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๖
นางสาววิชุตา นิลวิสุทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๗
นางสาววิลาสินี เทพโอสถ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๘
นางสาวศศิวิมล เพชรนู

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๕๙
นางสาวศิริประภา พรุเพชรแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวศิริวรรณ บุญณะทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๑
นางสาวศุภกานต์ แซ่ลิม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๒
นางสาวศุภวรรณ์ ตุ้มอยู่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๓
นางสาวสุธิดา บุญแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๔
นางสาวสุพินตรา กาญจนะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๕
นางสาวสุวิชญา ศรลอย

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงอนงค์นาถ ซุ้นสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๗
นางสาวอภิญญา พุทธสุภะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๘
นางสาวอารยา เขียวอุ่น

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๖๙
นางสาวอุมาภรณ์ แก้วสุริยันต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวเกตุสราพร เกษสุริยงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๑
นางสาวเปรมิกา สินรักษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๒
นางสาวนารี เรืองทอง

๑๙/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทนิล

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา อุดมรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงกัลยกร แก้วจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงกุลทิวา พวงสอน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายจรรษณัย จันทร์เพ็ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงจิตตินี ปติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงจิระกานต์ ไหมอ่อน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พ้นภัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สนิทมัจโร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงชนกณภัทร ถนอมจิตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายชินาธิป ศิริคติธรรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงณฐวรรณ คำมณี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงณัฐชภัค ปยะรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายณัทธร วสุลีวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงณิชกานต์ นาคจินดา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายทินกฤต สองแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงธารีรัตน์ อุ้มชู

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายธิติวุฒิ ชูมาลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงธีริศรา อินตรา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงนภสร สุดจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงนริศรา วุฒิกิจไพศาล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงนอร่า สาโส๊ะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายนิพัทธิ

์

จันธำรง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายบุรวิชญ์ ดำเพ็ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงบุษยมาส ปลอดทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ปกษิณศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงปรีญาพร สุวรรณลอยล่อง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงปวริศา แสงอรุณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงปารีณา ยีหวังเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงปุณยนุช อ่อนเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายปุรนันท์ พุ่มมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายปาปญญา สิริวัฒนาวรกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายพงศกร ชุมรักษา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงพรรณิดา เลาหวิวัฒน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงพรรวินท์ สุธีรานันท์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายพรรษนนท์ นุชพุ่ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงพรสุดา สมสถาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงพัชรพร เสริมสิรินาวา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายพัชรพล แก้วประสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายพิชญภูมิ รักจริง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีสัตย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พึงตัว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงพิมมาดา บ่าวแช่มช้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงภัทราพร สิกพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๘ เด็กหญิงภัสสราลักษณ์
ประดับแสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงมานิตา แสนใจดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายรณภพ นวลศิลป

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงรติมา ศิริยอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายวรรณรัตน์ รักพรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงศศิวิมล โม่งทุ่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงศุภิสรา สระศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงสิริยากร ชุมวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงสุธาวี แสงอรุณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงสุริอัญตา วีระชาญชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายอติวิชญ์ สมบัติยานุชิต

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายเอกภัทร ซ้ายลิมสร้าง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงไอยเรศ พรมทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงวนาลี มลิวัลย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายกสิณพจน์ สวัสแสงสกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงชัญญา ส่งนาวา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงดลพร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงปณณพร เสมอวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงพสุกานต์ บัวทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงมธุรส ไวยภักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงศศิธร ทิพย์มณี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ประชุมชนะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงอัจฉรา ไพบูลย์สมบัติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงอาภาศิริ ศิริศุภนนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายกฤติน สุวรรณฉัตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงกันต์กวี วงศ์เจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงปฐมาวดี นิมดวง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ชุมมะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงพิชชาพร ชุมวรเดช

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงศิลปศุภา อิวลันตา

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายสหรัฐ เขียวจีน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงสาธิตา ทวิชศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงสาธินี ประสงค์สำเร็จ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุนิตา นิมจงจิตร์

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงสุวัฒนพร วิรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงอมลณัฐ สุขะปุณพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงอาทิมา จิตคง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงเชิญตะวัน แก้วแดง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงเปมิกา อุไรกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายเอกราช โศจิวัฒนกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงโชติกา ชัยธรรมโชค

๑๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๕๙
นางสาวกนกพิชญ์ สุวรรณรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๐
นางสาวกมลวรรณ ยมมาก

๑๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๑
นายกฤษฏิ

์

โอวาทกา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๒
นางสาวกัญจนานุช คงสม

๒๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๓
นางสาวขวัญณิชา อาจณรงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๔
นางสาวจิรภิญญา จันทน์เอียด

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงชญากาณฑ์ ปาโต

๐๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๖
นางสาวณัฎฐาพร ดวงสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๗
นางสาวณิชกานต์ แซ่โค้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๘
นางสาวณิชมน สีจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงณิชา ยอดถนน

๐๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงดวงกมล พึงโต

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๑
นางสาวทิชากร บูเอียด

๑๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงธนันยา หนิเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงธัญสินี อารมณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๔
นายธีรเดช ทัพภะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๕
นางสาวปานชีวา วัชรานนท์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๖
นายพรหมวิชญ์ พรหมวิจิต

๐๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๗
นางสาวพัชรญา เอียดชู

๒๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๘
นางสาวพิรญาณ์ แก้วศรีจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ พรหมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๐
นางสาวภารดี จิตรานนท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๑
นายภูวณัตถ์ ทองพรหม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๒
นางสาวรัชตา สุวรรณสังข์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๓
นางสาววรรณี ปาตังกะโร

๒๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๔
นายวสวัชร เนาวรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงศุจินันท์ โรยตะระ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๖
นายศุภกร มณีรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๗
นายศุภวิชญ์ กาญจนอารี

๒๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๘
นายสนธยา วิไลประสงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงสหภาวดี ปนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๐
นายสหรัฐ เอียดหนู

๐๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงอนัญญา สิงห์คง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๒
นายอนันตชัย เพชรมณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๓
นางสาวอภิชญา บัวแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๔
นางสาวอรอนงค์ หอยแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๕
นายเจตดิลก อุ่มอาสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๖
นายเจนณรงค์ ศรีไหม

๑๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๗
นายเพชรรัตน์ สุวรรณศิลป

๑๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๘
นายกฤษฏิ

์

ผลทาเลิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๔๙๙
นายณพภาดล ธราภัทรกร

๒๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๐
นางสาวศิรินาฎ ด่านปยโชคกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๑
นางสาวพู่ไหม ไกรแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๒
นายอรรถทวี แก้วนพรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงกัญญาภัค นุ่นพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงจิรัชชา จิตโสภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายชยพัทธ์ อวะภาค

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงญัฐณรี ชู่สุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงณัฎฐา เพ็ชรยิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายณัฏฐกร ขุนรองโนต

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ท้วมสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เหาตะวานิช

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงทิพยรัตน์ นิมดวง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายธนกฤต พุ่มเล่ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วมาก

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงธนัชชา ชูช่วย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงธมนวรรณ สิทธิสถิตย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงนิชนันท์ รักไทย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงนำหนึง

่

สุขะปณะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงปณิญชญาณ์

พรหมเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงปทิตตา หน่อสกูล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๐ เด็กหญิงพราวนำเพชร
จิดาพชรพงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงพัชรา จราจร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงพิชญธิดา วรรณดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงพิชาภรณ์ หนูน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา แสงสว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายภัทรวรรธน์ เลิศเมธานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงภูริชญา เกือท่าดี

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายภูเบศ ทรัพย์เพิม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงวรนิษฐา ทองพรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงวรัทยา พรมโอภาษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงศิริประภา สุวรรณมณี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายสรวิชญ์ คำสุวรรณโณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงสรัสนันท์ ศรีกงพาน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงหาสนี สแลแม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงอติญา แดงสุวรรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงอรอมร แย้มปู

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายเนย์ธาดา สุวรรณโรจน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ชูสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงแพรพลอย ทองหวัน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงแพรวาวฎี อินทสระ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๐
นางสาวพัชรี สังขสัญญา

๒๒/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๑
นางสาวนภาพร วิทยาพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงเขมิกา มณีเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายธีรภัทร ชูติกาญจน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๔
นางสาวนภัสร มากพา

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายนพดล เพ่งพิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงศิริภัสร์ อรุณกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงเกล้ากมล วงษา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายกฤษดา ราชเมืองฝาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายจตุรวิชญ์ เพชรฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรยิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงชวัลรัตน์ รัตนพิบูลย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ปนทรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงบุญสิตา วุฒิผล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงปรัชญาวดี ปรีชา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บัวดำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงภาณินี ชมเชย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงรสริน แสงทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๘
นายอรรถวิท ตุลยกุล

๒๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๕๙
นายปุณณวิช เพชรสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายสู้ นวลละออง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สะใบงาม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงพรชิตา เพ็งเส็ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงเมธาวดี กฤตวิทยากุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณละออง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงวิไลทิพน์ ผลขจร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุชาดา ผุดผ่อง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายรัฐฐะเมธ จันทร์แก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ กาเลียง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงพิณทิพย์ สุวรรณพิพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายทนุธรรม ตุกเตียน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมทานนท์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ ยลบำเพิง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขาทอน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงพิมพรัตน์ มาหนูพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงภัทรวดี แสงมณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงภิญฤดี เพ็ชรแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงบัญฑิตา จันทวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงสุทธิดา เกตพิโพก

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงกิติยา มีชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงชนัญชิดา เกือกูล

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายวีรดา ช่วยหมุด

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายธิติวุฒิ ลีละทีป

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงจิรัชญา จิรัฐธรรมาวุธ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงมญชุ์พิชา วิทยาสมบูรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗ / ๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงวรรณนภา ฤทธิรัตน์

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงสายธาร หนูน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายการันยภาส

สุริยะเกียรติดำรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ พลทา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายไพฑูล กะณะศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายวศิน อัมโร

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ โตสิงห์ชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงณัฐมน รุกขสุคนธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงภารดี ทันใจชน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พานิบ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ เนียมใหม่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงอัญชิสา วิจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงจุฑาภัทร โวหาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงกนกพร อุธรศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงอารดา ครองมณีรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายทัศนัย พรหมยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงพรพรรณ ชูจิต

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายวรวิทย์ ขุนไกร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๓
นางสาวชลิตา ร่มแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชลธิชา รัตนมณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายศุภวุฒิ ถนอมชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ คงสุวรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสิรินทิพย์ แสงนพรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงอรวรรณ แสงมณี

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพัฒฐชา เวชกามา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสาวิตรี เขียวชอุ่ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สนตอน

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงศิลา ไชยชาญยุทธ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายปฎิพัทธิ

์

จันทรรัตณะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายโชคชัย แสงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงจริญญา ทรัพย์สิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา มณีมัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงรสิกา เพชรโรจน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงปรางทิพย์ พรมสี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายพัฒนธร หงส์กิตติกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงพิชชาพร สังข์ทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายพีรภัทร คุระจอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๒
นายวรพล จิระโร

๑๐/๐๘/๒๔๙๒

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๓
นายวรรธนะ บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๔
นายสมพรศักดิ

์

โพชสาลี

๒๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายสุทธนพ ชะนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงณิชชา สวัสดิกานนท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงกุลลดา เพียรเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายกันติทัต รุจิแสงอนันต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายวริทธิ

์

แก้วจินดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงณัฐชยา สรรพสิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายกรฤต ถือแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักนุ่น

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงขวัญชนก นิมทอง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงสิริวัลย์ แอบกระโทก

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงชนัญชิดา พลธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายทรรศน เต้นปกษี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายกฤตพล แสงจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงกัญญาวีณ์ ปนทองพันธุ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงกชกร โพธิจุไร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เสนแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงสุรินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงณัชฐิการณ์ สุทธิวงศ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงปณิดา กาญจนเพ็ญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายสิทธิพงศ์ ขุนบุญทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงสุกัญญา ชูชีพ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงนพวรรณ กาญจนเพ็ญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

จำพรึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุกัลยา คิมหันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงธนศร อารมณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงธัญชนก รูปประดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงปยรัตน์ ชุมจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายพิมลชัย อมรยุ้ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงสุนิสา สังข์อนันต์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ทองแท่น
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงอนุสรา มุสิกรังศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ เกษหอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๗
นางสาวสุทธิดา มามะ

๑๗/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๘
นางสาวชลิดาภรณ์ จันทร์ดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๕๙
นางสาวดวงพร แซ่วุ่น

๐๙/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวธัญจิรา ปนทองพันธุ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๑
นางสาวบุณยาพร ยืนยง

๑๑/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๒
นายปารเมศ ปนแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๓
นางสาวศตพร พงค์อินทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๔
นางสาวศศิธร จันทร์เอียด

๑๐/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๕
นางสาวอมรทิพย์ ชมภูแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๖
นางสาวโสภาพรรณ ชูใจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๗
นายทิพนาถ เทพแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๘
นางสาวพิมพ์ประภา สงทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๖๙
นางสาวสุภาภรณ์ สุจริตธุระการ

๓๐/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวอินทิรา ทองเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๑
นางสาวกมลวรรณ สังข์สงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๒
นางสาวจิรัตฐิกาญจน์

แก้วหนู
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๓
นางสาวพรชนก ชูเชิด

๓๐/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๔
นายธีรวัฒน์ รักเผือก

๒๙/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๕
นางสาวพรรณวรท พิรุณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๖
นางสาวพิมพิศา พลัดพราก

๑๔/๐๓/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๗
นางสาวภริดา สวัสดีรักษา

๒๑/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๘
นายวรพล สุกทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๗๙
นายวิพล ต้วนตัว

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๐
นายสักการ ทองสังข์

๓๑/๐๕/๒๕๓๙
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๑
นางสาวสินีนาฎ ไสยะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๒
นางสาวสุชาวดี ยินดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๓
นางสาวสุทธิรัตน์ คงสุวรรณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๔
นางสาวสุพรรษา อินทร์ดำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๕
นางสาวสุภาวดี นิติโชติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๖
นางสาวสุสิรส เพ็ชรบุรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๗
นายอนุชิต โสภาพงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๘
นางสาวอรทัย มีบัวทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๘๙
นางสาวอินทิรา ทุมพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๐
นายเกรียงรัตน์ แสงสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๑
นายเกียรติศักดิ

์

จันเขียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๒
นายเขมชาติ ทุมพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๓
นางสาวเสริมสุข คงเอียง

๐๓/๐๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๔
นางสาวลฎาภา มูสิกพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๓๐
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๕
นายอรุณ แก้วชูเสน

๐๒/๐๕/๒๕๑๙
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๖
นายมานพ กาญจนา

๐๖/๐๕/๒๕๑๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๗
นางมลิวรรณ รอดชุม

๒๖/๑๐/๒๕๑๗
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๘
นางรพีพรรณ ศรีวโร

๐๗/๐๘/๒๕๑๘
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายนวภล จินดาวัฒทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายอนุพงศ์ ปนทรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงกมลเนตร จันทโฆษ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายกิตติพศ ณ ตะกัวปา

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายกิตติภพ ศิริทัศน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงนาฎตยา เรืองศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายพศวัต ไหมเกตุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายภูวดล จินดาวัฒทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงมาริสา ฉัตรจินดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีคงทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงวันทนีย์ ขุนฉายา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงสาวิกา เอกนก

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ทองเอียด

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายเจษฎากร เพชรชุม

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายธวัชพงศ์ พึงปา

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงปาริฉัตร วีรวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงจันทิรา สอนสัง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๖
นางสาวศุภรัตน์ วัชนะจำนงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๗
นายสุทิวัส ณ ตะกัวปา

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงกรรณิกา เพชรโช

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เพ็ชรจำรัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงชญาดา ทองเด็จ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงนาตาลี สุวรรณหมาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงภัทราวรรณ สงวนเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงรพีพร มูลหล้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสาวิตรี สงวนเขียว

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายสิทธิชัย จันทวัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงเนตรชนก สุยสุทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายคเณศวร มรกต

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ รักแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายพิชัยยุทธ ศิริรักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายวงศพัทธ์ เงินยวง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายเนติวิทย์ สุภากาญจน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงกิตชินี ลอยจิว

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงวริศรา ดิสระ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายเทพชัย อัฉริยอุเทน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงสิโรรัตน์ ดำสีใหม่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงลักษมี เพิมพูนนิติธรรม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงนุไรณี เขือนสุวรรณ์

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายเสกสรร ไพแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ เหล่าจีนวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายวิชิต ขวัญแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายอนันต์ หวันยีแจ๊ะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงกุลณัฐ พลิคามินทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงซาลีน่า ชอบงาม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงญาณิกา ยุบลนิตย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายทวีรัตน์ มณีโชติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงนภัสสร ปรางอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายปยภัทร หนูเอียด

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กิงเกษ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงวิภาดา เสริมสกุลชาติ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงศุภิสรา สิทธิมาก

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์ขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายอุมัร อุมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายทิวากร ชลสาคร

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายธนภัทร ทองเกลียง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงธนรัตน์ เส้งเสน

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายพงศธร สำราญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงรัตติกาล อิกะศิริ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ สังข์หิรัญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อารมสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงกุลธิดา บุญชูดำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงจิตติพร เม่นฉาย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงฐติพร ซอสตรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงณัฐวดี แซ่วุ่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ส่งแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิงหนงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงนันธิฌา ชอบงาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงปณิตา ถนอมวงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงปริชาติ ภู่เมือง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปวริสา สุขยะฤกษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงฝนเงิน คำดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงพรไพลิน ดวงอุปะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงพุทธิดา หมัดระหีม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงภัทรวรรณ สอนสาป

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงมะลิณี นาคสง่า

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงลักขณา ชิตพิทักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงศจิกา เมืองแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายศิรศักดิ

์

ยอดจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายศุภกิจ บัวลอย

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงสุทธิดา ยางทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา หวานแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงหอม ทองใส

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงเจเน็ต แซ่ลิม

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายธนพนธ์ เส้งเสน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายนัฐพล ชอบงาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงนัณฐภรณ์ คงสม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายพุทธิพงศ์ เสนประดิษฐ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สำเร

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๘
นายวันดี อ้นเขา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายวีรศักดิ

์

เอียดแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายศรจักษณ์ กาญสุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายศศิพงษ์ ทองคง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายสิทธิพล ไตรภพ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงอรวรรณ ดุสดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายอรุณ สังข์ทองกูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๕
นายแบงค์ สุวรรณรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงกัลยา ชูนิรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงจีระกาญ บุญช่วย

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ หลวงพลู

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๗๙๙
นางสาวนิรชา อารยพิทักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๐
นายศรายุธ พิลากรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ มากทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายศุภโชค สุวรรณขำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายคุนานนท์ มานพ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธนาวุฒิ แสงจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ช่วงถนอม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุวรรณรักษา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงนภัสร์นันท์ บัวขวัญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงพรเทวี ประสิทธิศรีวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงโกลัญญา คชวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงกิตติมา แซ่กี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายวรทัศน์ เอียดมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงวรัญญา ไหมคง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ภูมิพัตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายฐานัส สุนทเกิง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายธชาติ คันธชาติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายศิวกร เกตุนิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายสิทธิชัย ขุนรัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ชัยสุต

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงธัญวลัย ผ่องผุด

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ดิสระมุณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงธีริสรา รอดสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายวชรเมธา ศรีน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงโชติกา ชูเพ็ชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายนราธิป

ชำนัญพิทักษ์วงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

วัดหงษ์ประดิษฐาราม
 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายกิตติพล อรนพ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงปาณิศา อินทร์ชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงธิชานันท์ ทองแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงสุวพิชญ์ ชุมประทีป

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงธัญชนก ปรีชาโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายศิวกร โสมโสดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายกอบเกือ

้

สังข์ขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

วัดหงษ์ประดิษฐาราม
 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงอริศรา ทองมาตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายกฤษกร วรรณิกร

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายชนกันต์ แก้วผอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงธนาวดี ปราบปญจะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ถินจะนะ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงกฤษณา พูลสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงศิวาพร คงแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงชญาดา เชียวภาษา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายเอกพงษ์ วิจิตรเวชการ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายเสกสรร นพสุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญมณี

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงเขมภัสสร์ ศรีแก่นจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงอรุณทิพย์ หงษ์ทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงพรนภา ศิริขันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงเสาวภา เสรีศักดิตระกูล

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงธันยพร เรืองสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงอสมาภรณ์ จันทร์มา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายเพชรพล ศิริษาห์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงนำฝน ลำแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงนิตยา อินทรสมบัติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายภราดร หนูเอียด

๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงนำเพชร เพชรแก้วเพชร

๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงอาทิตนันท์ สุวรรณการณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงมารีน่า บูระณะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงวิชญาดา หงษ์สกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงคณิศร มะโนสนีย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

เฮงวิเชียร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

วัดหงษ์ประดิษฐาราม
 

สข ๕๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายศราวุฒิ ขวัญเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงชนกพร ขุนพรมเกสรา

๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงกมลชนก ใต้เมืองปาก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายตะวันนา กำจัดภัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงชินิตา แซ่ล่อ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายเจนณรงค์ ทองคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายพงศพัศ ศรีจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงศุจีภรณ์ เรืองฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงนัฐริฌา เสลจุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงญาดา สุญาสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ แซ่ตัน

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงวิภาภัทร แก้วประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วมณี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา มณีศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๓
นายเกษม สุวรรณเลขา

๑๖/๐๒/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๔
นางสาวรัล นุชประหาร

๑๔/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๕
นายกิตติศักดิ

์

รักเรืองรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๒๒ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

วัดหงษ์ประดิษฐาราม
 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายคณาธิป กอกเผือก

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายอิงครัต พรหมเจียม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงนุชจรี สุวรรณโณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงพนิตตา อาวรเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงณิชา ปณวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงปนอนงค์ สุขโณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงกัญฐิกา สตะรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายรมย์นลิน วงศ์ศดิศยานนท์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายทศพล รัตนศฤงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงวิลาวรรณ เอียดศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงพิมมณี เพชรัตนมุณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๘๙
นางสาวปณิตา หมัดบก

๑๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วกระจ่าง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงกวินนาฏ ภู่ภักดีพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงอัชฌา เหลียวพัฒนพงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงอัญชิสา เมาวิรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๕
นางสาวปริญฉัตร ศรีวรรณ์ทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๖
นายพีรพล สุวรรณเปยม

๒๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๗
นางสาวญาธิดา ด้วงหวัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๘
นางสาวฑิฆัมพร และตี

๐๑/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๘๙๙
นายเพิมศักดิ

่ ์

อนันต์วิลาส
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๐
นางสาวศศิวิมล ชวศุทธิฤกษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๑
นางสาวจารุกัญญ์ ดวงพลอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๒
นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสุด

๑๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๓
นางสาวฟาใส เฉียบแหลม

๐๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๔
นายรัชชานนท์ ทองชูช่วย

๒๗/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๕
นางสาวนิสรีน หมุดเหล็บ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๖
นางสาวเวณิกา ชอบงาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๗
นายคธาวุธ ละอองรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๘
นางสาวจิตรานุช แสงจันทร์ลอย

๐๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๐๙
นางสาววริศรา สุวรรณกาญจน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๐
นางสาววิชชุดา อนันตภักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๑
นางสาวจินตนา คำสุริยา

๒๑/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๒
นางสาวเพ็ญนภา หลวงพูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๓
นางสาวกมลทิพย์ เกตรักทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๔
นางสาวเสาวนีย์ พันธชิต

๒๗/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๕
นางวิระภา ศรีสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายจักรภัทร แท่นแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลำเบ็ญสะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายอักษร ไชยศร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายรัชชานนท์ แสงเทียน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงลลิตา กิมเส้ง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รัฐนิยม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา มณีรัตนโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงอัสมิน หมัดแสละ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุวรรณรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายธนภัทร สันราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงเอียด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายทัตเทพ ปนทองคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายณัฐดนัย ศรีสุขใส

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายวรเชษฐ์ อรวรรณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายกูซาวาวี ลอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายนราธรณ์ โสมจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายศิวกร จันทภาพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงพิชฎา รับไทรทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงนู้รฮ่าชิกิน

้

หมัดบิลหีม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พงศ์ทิพย์พนัส

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงวรินธร นิมะละ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายอภิวัฒน์ พูลแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายธนภัทร สุวรรณสถิต

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายพงศ์นพัฒ โชติศิริ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายสนธยา แก้วชู

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หมัดลิหมีน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายสิทธิรัตน์ พัฒนกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงบุตรี สุวรรณ์อำพร

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงซาร่า จิตต์ดำริ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงสิริกัญญา มัธยันต์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงบุณยาพร สอนนนฐี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุไฮดา แหละตี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงนนภัทร์ เหมมัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงฮัซวานี ผลโสดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสุขใส

๐๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงนัสรินทร์ แวดือราแม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงพิชายา ไทยวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ฤทธิเพชร

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายสิปปภาส จันทร์เรือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่เฮง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงปานณภัทร เพชรดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงศศิประภา แดงคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงนนทพร จีนชาวนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงนิชา กันหะเสลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงโสภิษณภา ทองเรือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรหมมนตรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงนภสร รักนิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงนริศรา เอียดแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายปกรณ์ยศ เอกพงศ์ธนนท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงพรมณี ปุสวิโร

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงรุ้งวารี ตีนเอียด

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๘
นางสาวศศิกานต์มณี จันทร์ชุม

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงศศิธร โรจนโกศล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงอังคณา แก้วน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงอารยา จันทา

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายกิรวิชญ์ ประสาทแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายคณิน ชูเหล็ก

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายจักรภัทร อรุณทัต

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายชยากร สุวรรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายญาณวุฒิ แก้วขาว

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายฐพัชร์ ไชยรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงณัฏฐภัทร กอมณี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ คชสงคราม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายติณณภพ คงศาลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายธนกฤต ชูทองคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงธนพร แซ่เจียง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายธนพัฒน์ คุปต์ธรรมสาร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายธีวรา แซ่เอียน

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงประกายมุก หงษ์งาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงปวีณ์นุช แสงเกตุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงปณฑิตาช์ ผลึกเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงปาณิศา สังข์มาลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปาณิสรา ผุดผ่อง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายพชร ไทยยานันท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายพสิษฐ์ พัวสันติกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงพัชรพร คงวัดใหม่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงพิชชาพร ยกศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงพิชญธิดา โปทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แซ่เจียง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ปลัดอิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายรชฏ เพ็ชรแกมแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงลดามณี ศิปพงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงวรกานต์ เก้าวิชากร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงวรัญญา รวยรืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงวรันธร ดำบัว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตรีรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายเตชินท์ทิวัตถ์ รตะไพบูลย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงกนกพร พวงแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงพิชญานิน บุตรเอก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงฐิติวรดา แซ่จิว

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายพัทธนันท์ อุประกูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี กันทิหยุม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธนาวุฒิ เรืองทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายภาณุพงศ์ คำแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายอภิวุฒิ ปฐมวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายณภัทร ทองอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายวีรวิชญ์ แก้วมะโณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงพริมา เกตุแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงชนกนันท์ บิลหมัด

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงปาริฉัตตถ์ จารณะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงกรกฏ หนูเกตุ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงปุญนัชร์ ทองประจุแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงนวพรรณ แก้วใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงมีนา แก้วประดับ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงจารุนาฎ เหน็บบัว

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงธิดา แซ่ไล่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงสุกฤตา เตยแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงผ่องพรรณ ถาวร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ลาพินี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงณัฐวดี เศรณีย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ โตวังจร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงเอมวิกา ดำแดง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงกุลยา โกชุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายชัชวาล เลิศคอนสาร

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายนันพินาย ไชยสมิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงปรียารัตน์ ใจมะโน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงธนัดดา โต๊ะขุนหลัด

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงอิงชุรี วชิรอนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายสิงหา หลงหัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๗
นายชวกร จันทร์ทอง

๒๓/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๘
นางพวงรัตน์ สุวรรณเลือน

่

๒๓/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงกชามาส ชูชืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายกิตติกานต์ กิจรุ่งโรจน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงจิดาภา โสเจยยะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ เกือรอด

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงชนัญชิดา เมืองแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายชัชชวิทย์ นิลสุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองบุญชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงณัฏฐ์จิรา อึงกุศลมงคล

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงณัฐนรี ไทยทรัพย์วรกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงณิชากร วิไลรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่กี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงธัญชนิต มากชูชิต

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงธันญ์วริน วรรัชต์สิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายธีรพัฒน์ เดชายนต์บัญชา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงนภัสณัญญ์ วงศ์เทพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ สายชนะพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายนรวิชญ์ เต็มพร้อม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายนิธิภัทร รัตนกูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายปณณธร จันทร์เพ็ชร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงพชรพรรณ จำปาทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงพรชนก ขุนศาล

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายพัทธดนย์ พันธุ์ภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายพันธวัช เทียบรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงพิมอร อัครบวร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงพุทธิชา มีชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงภัสราพร ศรีเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงมนสิชา จองใจอนุรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงรุ้งประกาย เงารังษี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรัมพร

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงวรางค์ศิริ ขจรภาวัฒนากุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงวริศรา เลิศกิจสมบูรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงวัลยา จันทรวิบูลย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงศศิรากรน์ ดุกล่อง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงศุภกานต์ มณีโชติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญสอน

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุชาวลี เอียดทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงสุธิดา ศรีขวัญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุภจิรา มิลำเอียง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายหัสวัฒ ธีระกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายอนันตวัฒน์ ทินประภา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงอัครภา พรกาญจนวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายอัฑฒ์รดิศ วัฒนธีรางกูร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงอิงครัตน์ รัตนโอภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงเปนตะวัน แสนทวีสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายเมธาวี สุขศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงวิลาสินี ศรีเจ๊ก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงกสิณา สินธุ์สาย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงรัชนีกร โชติธรรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงรัตนาวดี หนูมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๘
นางสาวสุญญตา ช่วยแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายคชาเดช ขุนทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายวัชรา จังอินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงนำทิพย์ วีระชาญชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงศาตนันทน์ เจริญศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายสิริวัฒน์ เหล่าแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงอภิญญา พรหมยา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงอรนุช ชูมณี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายณัฐพล อวะภาค

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงพรทิพา สุดเอือม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงภัสนันท์ ยกย่อง

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงวิลาสิณี นนทะสร

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงอธิชา จันทมณีโชติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายไตรภพ เพชรมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทสระ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์เทพ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายณพัฒน์ ชัยพัฒน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายศุภวัฒน์ นาคิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

อังกี

้ ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงประสุตา แก้วบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงมลิษา ผ่องสุวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงสมใจ เสมอนุ่น

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๑

นางสาวนภัสสร ไมตรีจร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๒

นางสาวอังคณา อินทรภักดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายณัฐภัทร เฉลิมบุญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ รุ่งเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา สุภาพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงวรรษา ไชยะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายศุภกิต ขาวสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงสุธีธิดา เพ็งแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงสุนิสา ไชยณรงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงอัจจิมา บรรยง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวัญสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงขวัญสุรีย์ ศรีสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงบิสมินลา ไชยวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงปุญญิศา สฤกพฤกษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงอถาพร สุวรรณรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ด้วงตุด
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ปราบนารายณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงปุญญิศา ขวัญแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงเสาวภา พูลสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๐
นายคุณัชญ์ บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๑

นายอภิสิทธิ

์

หนูคง
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๒

นางสาววรเพ็ชร์ ลอยสุวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ด้วงนุ้ย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงกฤษณา โลหกาญจน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายฐิติพล บุญมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายนฤเทพ สมชือ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายพงษ์เจริญ เจริญสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงกัญจุฑา ปนกาญจน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงกัญธิรา คงตุก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงกันตา จันทพัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงกิตติวดี น้อยผา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณชาตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงชุลีพร สังขพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงนริศรา เพ็งสี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ปานทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงรักษิณา สุคนธา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงวรรณษา หงยามณี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงสุจิตรา ไชยพงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียดประดิษฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงมาลีวัลย์ พรมเมือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ บัวพูน

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายศรัณย์ วรรณา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายจารุเดช ทิพรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงนาตาชา พันชู
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงประภัสสร เรืองยังมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุนันทา สุขนุ่น
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธนเทพ กาญจนวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงศรุตา จันทรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงสิริยากร น้อยกูด
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงเอิน ลุงคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงแพรพลอย เฉลิมวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายชนิดล ไชยสนิท
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงชลธิชา นันดิลก
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงญานิกา พันธ์ปุย
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงนฤนาท ยอดประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ราชเมืองขวาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี น้อยประเทศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายอธิป รัตตินันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงอรนุช เหล่าแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๐
นางสาววารุณี แซ่หลี

๐๑/๐๕/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๑

นางสาววรรัตน์ ขันธวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๒

นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๓

นางสาวลัลน์ลลิต แก้วเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายศุภเสกข์ อภิวันทนากร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ วงค์ทราย
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงกรรภิรมณ์ สุขสะปาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กองสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ คำคง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๗๙

นางสาวพรธวัล แก้วนาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๔ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงอัญชนา มะโร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๑

นางสาวรัชนีกร เมธาปรีชากุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๒

นางสาวอนัญญา หงษ์ทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๓

นางสาวไพลิน สุขประชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวภาลิวรรณ น้อยลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงกนกนาถ สุขสว่าง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวนิภารัตน์ เพ็ชร์ดำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๗

นางสาวพิมพา นิยะกิจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๘

นางสาวขวัญจิรา ชูสิงห์แค
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๘๙

นางสาวขวัญภิรมย์ บุญรอด
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๐
นางสาวณัฐมน ทองเทียบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๑

นางสาวธิดารัตน์ เลิศสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๒

นายศุภสิน เม่งช่วย
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๓

นางสาวสิรีธร ชูพิทักษ์ชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๔

นางสาวเกวลิน เรืองเพ็ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๕

นางสาวเกษฎา เมฆเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายกิตติธร ชุมจีน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายนวพล นิลพงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงพัณณิตา นิลพงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงวิชญาพร กูลเกือ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงสุวรรณา สอนปน

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นวลหุน

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงญาดาวดี ขนานขาว

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงพิมลพรรณ สุวรรณศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงมาริณี บุญเพ็ชร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงมุธิตา เคียมขาว

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงศศิประภา คำจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา ช่วยวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงจิตรานุช ศรีสังข์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงอมลวรรณ เสาวคนธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงอัญชิสา พิรุณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงกนกรดา คงแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงกนกอร ศิริมัญจา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงกฤษณา รอดบุญมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงจารุกัญญ์ พันนึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  
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สข ๕๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายจารุวิทย์ สุจริตธุระการ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงชลิตา หนดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายณัฐนันท์ เพ็ชรคง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธงชัย สุวรรณรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศักดิณรงค์

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายธีรภัทร์ เสาร์แก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงนิชา แก่นแท่น
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงปญญนาถ ลายจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายพนัส ชืนจิต

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงพรรณษา ชูศรีอ่อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงพัชนี แกล้วทนงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงพัชรา ไชยสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงพาณี แกล้วทนงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงรุ่งรวี คงเขียว
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายวิวิศท์ พรหมทัศน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงศศิธร อินทร์ยัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายสหเทพ สุขใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายสำราญ กดแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุธิดา พุ่มมณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงสุภาวัล วัฒนอักษร
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงสุภาวี ขุนทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงอรปรียา ขุนบุรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอรรถวดี จิตพิทักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงเกศราพร ศรียะพงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงเทิดขวัญ มหาชาตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงโยธกา หนูทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงไอลดา ขุนทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๒

นางสาวกันยามาส รัตนคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๓

นางสาวชนัฐกานต์ ประสงค์จันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวนริศรา วิจิตรเวชการ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๕

นางสาวพัชราภรณ์ วิจิตรเวชการ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๖

นางสาวกัญญารัตน์ รักสำลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๗

นายวรวุฒิ ไกรแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๘

นางสาวอรวรรณ หนูพลิก
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๔๙

นางสาวดาหวัน สุวรรณรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  
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สข ๕๖๕๙/๑๒๕๐
นางสาวอทิตตา ไกรจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๑

นางสาวอรนิภา พร้อมมูล
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายกษิดิศ ดำแดง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ทองเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงญาณิศา เพชรรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงฐาปนี สายแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ยิงประสิทธิ

่ ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงธัญชนก ศิริทศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงบุณฑริก บัวแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงปนัสยา พูลแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงรวีวรรณ ชูรักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงวรัญญา สุดขาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงวราสิรี สายสหัส
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายวิชญะ อัธยาศัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายศุภชัย ยีสุย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษาเนาว์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงสุพิชญา บุญจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงหยดข้าว ขวัญเรียง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายอธิคม เพ็ชรรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงอภิชญา ขุนทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายอรรนพ จันทรโชติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๑

นางสาวเนรัญชรา ลำใย
๑๖/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๒

นางปุณญาพร เดชดี
๑๘/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๓

นางสาวนุชรี ทิพยมนตรี
๑๗/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๔

นางวิยะดา เม่งช่วย
๒๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงฟาใส มากแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงมนัสชา บุญรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงอุมาวดี ประทุมมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงดารารัตน์ หนูคง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงศิรินาฎ แสนสุภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายกิตติ แซ่ล่าย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายสิรภพ จันทร์คีรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขุนชนะสงคราม
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงคีตภัทร คงเพ็ชรศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงจรรยพร จันทร์จิตต์จริงใจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงณิชา ทองปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายธีรนันท์ เพชรสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงปณัฐดา สุทธิรักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริวัฒโน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๘๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญชู

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๐
นางสาวกุลธิดา แสงจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๑

นายชิตพล นาครัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๒

นางสาวณัฐวรา สงสังข์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๓

นายปฐมพร วรรณเผือก

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๔

นางสาวพิชญา มุสิกะรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๕

นายพีรพัฒน์ วัชราภรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๖

นางสาวภัทรากร ฉิมจโรจน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๗

นายภาณุมาศ แซ่ล่อ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๘

นายภูธเนศ ทิพย์สันเทียะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๒๙๙

นายยศพล หมิดทองคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๐
นายศตวรรษ เกือก่อบุญ

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๑
นายสิทธิเดช แซ่ลิว

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๒
นางสาวสิรินาท แก้วยอดจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๓
นายธนาวุฒิ เกือก่อบุญ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๔
นายภควัฒน์ ศรีสุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๕
นางสาววรรณศิริ หมิดทองคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๖
นางสาวณัฏฐณิชา ทิวะจารุกร

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๗
นายปฏิพัทธ์ สุทธิรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๘
นายปรเมศร์ สีปาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๐๙
นางสาวศศิมา ชัยนิกูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๐
นางสาวเกวลิน แก้วรงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงนฤมล แก้วเกาะสะบ้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงปานไพลิน มณีรัสยากร
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงจิดาภา จุลกัณฑ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เทพสุภา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา คงบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ อิสโร
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงนัชชา สุวรรณโณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงพีรวรรณ พรมทองนุ้ย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายศราวุฒิ บุญยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงจิรสุดา บุญฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สินธุการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายทินวุฒิ เกษแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงอาริตา ขวัญทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๔

นางสาวกนกวรรณ พูลเพิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๕

นางสาวภคินี วงค์นคร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๖

นางสาวรุ่งนภา ซุ้นสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๗

นางสาววิริยาภรณ์ จิตภักดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๘

นางสาวเสาวรส สุภิษะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๒๙

นางสาวจุฑามาศ มิงประเสริฐ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๐
นางสาวศุภกานต์ ทองบริบูรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๑

นางสาวสาวิตรี ปณฑโก
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๒

นายวันชัย คงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๓

นางสาวจุฑามาศ พรหมราชแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๔

นางสาวสุนิตา แซ่ตัน

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ หวังชูแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายชาญยุทธ คงเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา รักไทย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงธารทอง ฟูศรีกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธีรภัทร รักเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงปทมา เกษียร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงปยวรรณ กรงไกรจักร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงพรชิตา แสนวาป
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ขมินเขียว

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงพัฒนาวดี ศรีจำเริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายยศพล สุวรรณพานิช
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงลัลนา แซ่ลี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายวรพล ณ สงคราม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงวรรณภา หมุนจำนงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ บัวลอย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงสรัญญา ปริยันเต

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายอัศวิน ปุสวิโร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงเมษา หละดำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๓

นางสาวกตัญู รุ่งรัตนศิลป
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๔

นางสาวกุลสตรี ร่มสิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๙ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๕

นายชลสิทธิ

์

จันระวังยศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๖

นายชาญชัย แซ่แต้
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๗

นางสาวณัฐพร พัฒน์วัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๘

นางสาวณัฐวดี แพ่งโยธา
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๕๙

นางสาวดาริกา ใยดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๐
นางสาวนริศรา แซ่ชิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๑

นางสาวนรีวรรณ เหมแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๒

นางสาวผกาแก้ว สีกำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี นวลปาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๔

นางสาวยุพาวดี แซ่โค้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวศศินันท์ ศรีประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๖

นางสาวศศิประภา กุลนิล
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๗

นางสาวศิรดา หริรักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๘

นางสาวศิริพร โดยวิริยสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลุนจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๐
นางสาวสโรชา พริกเบ็นจะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๑

นางสาวอังคณา คำเงิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๒

นางสาวอัมรา มากมาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๓

นางสาวอุภาภรณ์ หมอแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๔

นางสาวเกตน์สิรี รัตนแก้วมณี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๕

นางสาวเบญจมาศ สมศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๖

นางสาวเพ็ญนภา จิตรสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๗

นายแทนไท รักขนาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๘

นายชาญนัฐ วรเดช
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๗๙

นางสาวธนพรรณ เผือกผ่อง
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๐
นางสาวปตพร ดวงจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๑

นางสาวปรีดาพร เพ็ชรรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๒

นายสมยศ ทองใบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๓

นายสรัล นวลจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๔

นางสาวอริสา หาญพยัคฆ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๕

นางสาวเพ็ญศิริ ส่งแสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๖

นายเมธี ชวกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๗

นางสาวอรทัย ทองจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๘

นางสาวกันยารัตน์ กุลประสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมมวิหาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายพรีพัฒน์ คงยอด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงวรรณิศา ตังฤทัยวรรณ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงจุลีพร แซ่ลิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชุติมา สันสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงศิราณี สว่างวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงนำฝน ช่วงไกล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงสุภัตตา เพ็ชรพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายต้นนำ สุตธิพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงนันชนก จิตโก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา คำผัส

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงเบญจา รัตนพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงจิตรรดี ทองธรรมะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนกล้า

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงมะลิตา แซ่ลิม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายกฤษฎา ทองใบ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายกฤษดา บัวสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงกวินทรา พริงสุวรรณ์

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงจิตรัตนดา ขาวชอุ่ม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช แก้วงาม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงณัฐวดี บุญยืน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธนภัทร ฮุยเขียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายธนวงศ์ กันวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงธนาทิพย์ พรชิต
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายปรีดา ยอดจตุการ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงปยะชาติ คำเงิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายพรพรหม สอนผัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายพิชชานนท์ กุแหก
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายยงยุทธ ใสแวว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงรุจิรา ผลอำนวย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงวนิดา บุบผา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงวรรณวิษา ทองดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงวิชุดา ขุนเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุนิษา บัวแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายอัฐวุฒิ พิมพ์ศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศรีจำปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายอานนท์ มหามิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงเกสรา ชำนิธุระการ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงเขมจิรา รักขนาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๖๕๙/๑๔๒๙

นางนำทิพย์ ม่วงปลอด
๐๖/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๐
นางสาวพรทิพย์ หนูทอง

๐๖/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พรานบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอินทิรา อรุณวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๓

นายอนุพัฒน์ ธรรมโชติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๔

นางสาวคุณัญญา คำขาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงกันติยา ไข่มุก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ น้าวประจุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายพิทักษ์ จันดำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงโกลัญญา ฆังคะมะโน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงกัลยา ชัยชนะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงจิราพร จินดาวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงนิชนันท์ เพชรขาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงมาริสา ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงรดามณี เนติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณมุณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุดรัก
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงชุดาพา จิไช่เส็ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงชุติมา ชูช่วย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายสรวิชญ์ พุทธรอด
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงสุจินทรา ยังแปน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายอนุชา กุสสัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายอิทธิพล พรรณราย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๒

นางสาวกนกวรรณ สุดรัก
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๓

นางสาวจุฬารัตน์ ชูช่วย
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๔

นางสาวชุติมา จิวจันทร์

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๕

นางสาวภาวดี อินทรจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๖

นางสาวศิริวรรณ ดำบาร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๗

นางสาวอภิชญา ศรเสณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๘

นางสาวโยษิตา ดำบาร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๕๙

นางสาวกนกวรรณ หนูรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๐
นายกิตติศักดิ

์

จันทศรี
๑๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๑

นางสาวจริยา แก้วขุนนาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๒

นางสาวจิราวรรณ แก้วมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๓

นางสาวปารีณา ด้วงอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๔

นายพงษ์พันธุ์ บัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๕

นางสาวภัทราวดี เมฆมุสิก

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๖

นางสาวฤทัยชนก นวลจริง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวเกสรา นกแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๘

นายกิตติ เพชรรงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๖๙

นางสาวฐาณิชญาณ์ ศรีทองเชือ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๐
นายธนากร ปานแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๑

นางสาวธัญสุดา เพชรแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๒

นายธีรวัฒน์ แก้วทองเหมือน
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๓

นางสาวนิตยา ไชยพัฒ
๑๙/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๔

นายนิธิศ ลิมมณีธร

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๕

นางสาวนุชจิรา มะลิวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๖

นางสาวประภัสสร ไวทยาพิศาล
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๗

นางสาวสิริวิมล ชัยเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๘

นายอนุชา ดำสงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๗๙

นายอรรถพล พนม
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๐
นางสาวอาริยา จันทรภาโส

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๑

นางสาวรัตนา สุนสระบุตร
๐๖/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ยกจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวผัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงนันทิชา หนูราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงพรกนก นิลรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงพินท์สุดา อินจันทร์ศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายวรัญู สันสุไหลหมาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงสุวภัทร แก้วกายศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายชาญณรงค์ สวนทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงธนัชพร ดิษร

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงปณิดา ขาวเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายพศวีร์ โกศลสุรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายภวรัญชน์ หอมรส
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๔
เด็กหญิงศริญญาภรณ์

แก้วดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงศิริภัสสร ปฐมนุพงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายอิสระ คงทิพย์ปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ ประกอบกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายกฤษณ แก้ววันเพ็ญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๔๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงใส

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา สุขไกร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงฆีญาพัตร์ ศรีจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายจักรี สัมมาสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงฉันท์สินี เนาวรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงญาณิศา นกหมุด

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงติชิลา คลังแสง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายธนพล ขวัญสุด

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายธรรมทัช เสนกลับ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงนัทชา ชะนะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายประสพชัย หมืนราช

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงปรารถนา เดชเครือ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงปรีดิญากุล

์

แสงจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายปารุสก์ ช่อมณี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงปยฉัตร รัตนกาญจน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายพงศกร บุญมี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงพรรณราย ศรีม่วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงพัชรีพร สะการัญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงพัชรีพร เล่งยก
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงพัชรีวรรณ สะการัญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงภาวิณี บัวเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงมนรดา ชูแจ่ม

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงรัชนี นุรักษ์ภักดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ฉิมสี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงวทันยา บัวมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๔
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ มณีภาค

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงวริศรา เต่แก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงวันชนก ระมะโน
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงวิลาศลักษณ์ ขวัญคง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายศรัณย์ภัทร บุญรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงศศิภา หนูแดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายศุภกฤต นิลสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สาขะมุต
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายสวิตต์ ชูศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงสารภี ใจกล้า
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายสิทธิพล สวัสดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี ไชยพูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ทองสถิตย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงสุภัสสรา เพชรจูด
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงสุภาพร รักนุ้ย
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายอนุชา บุญทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงอพัชชา บัวศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงอลิสา เสนแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงอิสรีญา อิสภาโร
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๓
เด็กชายเพชรทองธาร

แท่นสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายเมืองไทย พันธ์โพธิกลาง

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงเสาวณีย์ บุญชู
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายไชยพศ ชูสุวรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๗

นางสาวกนกวรรณ ยางทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๘

นางสาวกันติชา พรรณราย
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๔๙

นายกิตติภพ คงแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๐
นายจารุกร มีสุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๑

นางสาวจิรัชญา นวนทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๒

นางสาวจุฑาทิพย์ สุขบัวแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๓

นางสาวฉันทิกา แห่วเนือน
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงชมภูนุช สุดสาย
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๕

นางสาวณัฏฐิดา ช่วยนก
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๖

นางสาวณัฐนรี ทองกลัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๗

นางสาวดาวฤดี จอมเพ่ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๘

นางสาวทัศวรรณ มากนวน
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๕๙

นางสาวธิดา ทองชุมนุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๐
นางสาวนฤมล ศรีสืบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๑

นายนฤเมศวร์ เพ็ชรทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๒

นางสาวนันทิกานต์ ทวียุจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๓

นายปยพงศ์ พรรณคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๔

นางสาวพรลภัส กาญจนะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๕ / ๕๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๕

นางสาวภรณ์ไพริน เจริญพิทักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๖

นางสาวภัทรภา เส้งแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๗

นายภาศกร สุวรรณรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๘

นางสาวมาติกา ทองขจร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๖๙

นางสาวรมิตา เสนละเอียด
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๐
นางสาวรุจิรดา กาญจนเสถียร

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๑

นางสาววริศรา ไชยชนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๒

นางสาววิศรุตา จันทร์ขาว
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๓

นางสาวศศินา ทองนิม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๔

นางสาวสวรส ช่วยบำรุง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๕

นางสาวสิลารัต อิสภาโร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๖

นางสาวอคัมย์สิริ แก้วดำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๗

นายอนุศักดิ

์

ทองเอียด
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๘

นางสาวอัจฉรา จิตพิทักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๗๙

นายเสกสรร บัวแพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๐
นางสาวกนกวรรณ ไหมแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๑

นางสาวกัญญาภัค แก้วบุญช่วย
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๒

นางสาวกัลยาณี แก้วทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๓

นางสาวกีรติกา ปลอดแก่นทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๔

นางสาวจุฑามาศ เล็กแก้วเกือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๕

นายชนกันต์ แซ่ตัง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๖

นางสาวชนิกานต์ นพวงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๗

นางสาวชมพูนุท ปานแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๘

นางสาวณัฐกุล สุขสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๘๙

นางสาวณัฐมน แก้วสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๐
นางสาวธมลวรรณ สุขวัฒนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๑

นายธีรราช ธรฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๒

นางสาวปารีณา บุญฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๓

นางสาวภัทรีญา ทองอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๔

นายภานุวัฒน์ อุปติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๕

นายภูมี อินทวังโส
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๖

นายมานะชัย สุวรรณศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๗

นางสาวมาริษา ดุกพรหม
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๘

นายยงยุทธ์ ธรรมราช
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๕๙๙

นางสาวรมิดา มาระตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๐
นางสาวรามาวดี นราศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๑
นางสาวศศิธร คงยอด

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๒
นางสาวศิวพร เอียมสุข

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๓
นายสถาพร สุวรรณสถิตย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๔
นายสรวิชญ์ วัฒขาว

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๕
นางสาวสุชัญญา ศรีบัว

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๖
นางสาวสุชานันท์ ผันแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๗
นางสาวสุภานันท์ เนาวรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๘
นายสุรศักดิ

์

แก้วจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๐๙
นางสาวสุวิภา นกแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๐
นางสาวอรจิรา ดำแปน

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๑

นางสาวอรนุช มณีรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๒

นางสาวแคทรียา จันทร์น้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๓

นายไชยวัฒน์ พรหมเม่ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๔

นายคเชนทร์ แก้วเพ็ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๕

นางสาวจริญญา มีมุสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๖

นายจักรภัทร ชูทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๗

นายณัฐกานต์ นาทาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๘

นายณัฐพล พลอยสมบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๑๙

นางสาวณียบุษ ดำชุม
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๐
นางสาวธัญมน ทองจิบ

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๑

นายนิธิโชติ บุรพงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๒

นางสาวพกาวรรณ รักนิม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๓

นางสาววราภรณ์ หลงแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๔

นายวิทยา ไชยจิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๕

นายศิรวิทย์ สุวรรณรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๖

นางสาวศิริพร ศิลปวิสุทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๗

นางสาวสิริมล แก้วนวน
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๘

นายอภิชัย มณีรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๒๙

นางสาวอรณัฐ อินราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๐
นางสาวอัญชิสา สมทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๑

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทะโน
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายนวพล เจียงเต็ม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายนันทวุฒิ ชายเกตุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอรทัย สายเลน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงอนัญธญา แก้วเมืองกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงปภาณัน อ้นทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายณพัสกร พรหมสังคหะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงทิพานันท์ ฮินเซ่ง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงปยธิดา เส้งวุ่น
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายภูริณัฐ ธรรมพุทโธ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงอัจฉรา ไพรทูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

บุญศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา หนูรอด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงภารดา นภาพงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงวรกัญญา ปานแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายศักรินทร์ เทพมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงศุภสุตา บรรยง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงกัญญาภัค บุญศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงดวงหทัย กัลยาศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงภคนันท์ ศรีวิรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงสริตา จันทภาโส
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงอภิสรา จิตมาเส
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงเรวดี วิเชียรบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงกุลนิตา นวลละออง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงณัฐชา สุนทรภักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ขุนจางวาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายธีรเดช วรรณชาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สุระพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพิชญาภา สังข์กาล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงวาสนา ดำมี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสุชาดา อะโน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงหทัยชนก เฉ้งเหา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงอนุภา ปนสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงอรษา สมพงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๗

นางสาวฤดีมาศ นักเทศ
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงกาญจนา ชูกำเนิด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงพรชิตา แก้วสุก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายอดิศร สุขยะฤกษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงวนัสสนันท์ นกแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๒

นางนันทิกา นครพรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ โชติศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงพรนิดา ทองแก้วแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงภัทรวดี เสน่หานุกูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงรุ้งนภา จุลวรรณโณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงลลิตา บุญรัตนัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ นนทพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายกนต์ธร ธรรมเสโณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริโชติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงกมลวรรณ สังข์แก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงกรวรรณ ธรรมโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงกฤติกา โพธิโสดา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายคชา สุขดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงชนากานต์ ขวัญเกลียง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ มากศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ บุญแก้วคง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงธนิษฐา ขันงัง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พันธนียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงวันวิสา พรหมอินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงศิริพรรณ ขุนเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ สุวลักษณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงอารยา สายโสภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงอารียา มณีรักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายกัมพล สุวรรณโณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายก้องกิดากร คงชะรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนาคม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนัจนัน นิลรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงนัทริยา จันทรัตนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายธนภัทร รัตนสุวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงณัฐริกา รอดสงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายมาร์วิน บัลลังก์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงกุลธิดา ใสสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงญาตาวี ชูช่วย

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๙ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา จิตจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงตรีทิพย์ อุทุมพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงทิพรดา สุขโสภา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงปาฎลี แก่นเมือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๐๙
นายพงศ์นรินทร์ สุวรรณโมสิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจือละออง

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายภคนันท์ ฉุ้นประดับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงภัทราพร
ประเสริฐวงศ์พนา ๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายภูธิป ขุนแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงมัณฑนา เขียวเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงมาลิสา นายะโก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงรัตน์ติกา โทมุณี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงวรรณวิษา รัตนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงวรวรรณ วงศ์หยกทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงสมฤดี ฤทธิพงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงอธิตยา สุวรรณพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา พิษพรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงเนตรนิดา อนันต์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วชุมพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงโอปอ ชูประดิษฐ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงรุ้งทอง รุ้งทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๖

นางสาวอมรพัน คะทะวรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๗

นายกิตติพงศ์ กิตติพงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๘

นางสาวจุฑามณี อุบลรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๒๙
นางสาวฉัตรตระการ สุวรรณมณี

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๐
นางสาวฑิตฐิตา อิสระ

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๑

นางสาวบีฮาร่า แดงนุ้ย
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๒

นางสาวรูสซีน่า หมีนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๓

นางสาววณิดา มะโณเรศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๔

นางสาวสุนิตา ชูมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๕

นางสาวอาจรีย์ วรรณโชติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๖

นางสาวคำภีร์ภรณ์ นิมนวล

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๗

นายจารุกิตติ

์

ชาติเป
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๘

นางสาวณัฐวดี กุลบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๓๙

นางสาวธัญวรัตน์ ผ่องแผ้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๐ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๐
นางสาววาทิณี หัสโร

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๑

นางสาวสุวดี เอียดอ้น
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๒

นางสาวสุวนันท์ จันทรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๓

นายอภิวันท์ สุวรรณมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๔
นางสาวกนกกาญจน์ ไชยกาญจน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๕

นายจิตติวุฒิ ทรัพย์สิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๖

นางสาวชนาพร นิลสุพรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๗

นางสาวชาญารัศมิ

์

บุญรังษี
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๘

นายทศกร เอกชน
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๔๙

นายธนนันท์ ชุมชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๐
นายนัฐวัฒน์ ฆังรัตนะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๑

นางสาวปยธิดา ย่องเซ่ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๒

นางสาวภัทรนันท์ ทองอยู่
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๓

นางสาวรวิชา จักราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๔

นางสาวรัญชนา เอียดพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๕

นางสาวลดาวัลย์ อรุโณทัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๖

นายวรชาติ หมัดเลขา

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๗

นายวิทยาธร อนันต์
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๘

นายสรายุทธ หรติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๕๙

นายสินธร บุญสนิท

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๐
นายอดิศักดิ

์

สุขใส
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๑

นางสาวเจนจิรา จันทร์แดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๒

นายเมธา อินทสระ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๓

นายเริงชัย จันทร์แดง
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๔

นางสาวอรวี โอภาชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๕

นายอรุณ แก้วมณี
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๖

นางสาวธันชนก คล้ายเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๗

นายจตุรงค์ เอียดชุม
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายชนาธิป สุวรรณบัณฑิต
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายชัยยันต์ บิลพัสด์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงชุติมา รัตนรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายดนุนันท์ ช่วยแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายธนกฤต ชูสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายธนดล ภูมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๑ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายธราภัทร นิยม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ปานแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายปกิตณัฐ กราชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงปวิชญา สุกพรหม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงมัทนพร พรหมมินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงศศิวรรณ จันทร์ประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงศิรดา เสียงดัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงสุภัสสร เสียงอ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงอภิรดี หนูพุ่ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ จองนุ่ย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงอัญมณี คงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายเอกราช สมนึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงธนพร ขุนชุม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงธมลวรรณ หลาหวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงนิลเนตร สิทธิสถิตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายพีระ เพ็ชรจำรัส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทระ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงวิลาสินี คงหลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายวีรากร พลเสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายกฤษกร ปุนทมุณี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงจันทกานต์ นิลรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงธันยกานต์ ชูแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ นุธรรมโชติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงนาตาชา ชนะวรรโณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา อุทัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงปยศิริ เจ๊ะมุสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายพฤฒิชัย ปนทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงพิชชาภา สุกกระ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วมณี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายภาณุพงศ์ สุวรรณประไพ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายภูวดล ชุมทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายรัฐนันท์ สุวรรณรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงวรินรำไพ ดำคง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงวริศรา บัวน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ กริวกราย

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงศิรดา ทิพกองลาด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงศิรภัสสร สุขสะอาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายศุภกฤษณ์ จันทร์แดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงสวรรยา บุญพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายสารินท์ พุ่มนวล
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงอัญญาภา ซุ้นสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงอิงกมล แก้วสุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จันทบูลย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายวรินทร เส้งสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายกิตติ แก้วมณี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายกิตติภูมิ วัฒนวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ โมสิกะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงอรนุช นิลมาศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายจิตรทวัส จองนุ้ย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงรัตนา ถาวรพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายเฉลิมพล แก้วมณี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๗

นางอนงค์ ทองจินดา
๐๒/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญโชติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงธนวรรณ จิตโสภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายอภิชัย ทองสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงอัจจิมา วรรณเพ็ชชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายอานุรักษ์ เรณุมาศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงกมลฉัตร ขวัญคง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงกฤดิสิริ พิทักษธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายคณิน ธนะพิทักษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายคุณากร ขาวแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงชัญญานุช สรรพมรรค
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คล้ายเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงดนยา ทวีวัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงทิวา แซ่จิว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ งวดเนียว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายธัชพล พันธอุบล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายธีรยุทธ์ ไชยชนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายธีรโชติ พรหมจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๓ / ๕๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายปรินทร อรุโณทัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายปรเมศวร์ นุ่นชูผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พูลผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงพิมใจ สำเภาทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายภูเทพ อินจันทร์ศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงมนัสดา สรรพมรรค

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวาสนา ไสยะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา วิบูลกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงเอมิตรา บุญฉายา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงปารณีย์ จอมนุ้ย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงวดี บุญราศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงวรรณภา แก้วเขียว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงเบญจพร ฉุ้นประดับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายตุลา พงษ์สุวรรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายภานุ บุญรังษี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงกานติมา ฮกอัน

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงดลยา พันธุ์คง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงนุชวรา บุญศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายวุฒินันต์ จันทรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงศรีวรรณ รัชชโต
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงสาวิตรี เส๊าะเด็น
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายเกริกพล วรเดช
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา นนทพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายกิตติธัช ผ่องแผ้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายจักรี ภูมี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงจินตหรา บุญแก้วคง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายชวาลวิชญ์ เฝอคง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ช่วยชู
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๓

นางสมจิต พัฒนอิว

้

๐๕/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๔

นางอุไรวรรณ อุทัย
๓๐/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายวิษณุ ปานเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงกฤตวรรณ ทองมาก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธงไทย แก้วนิล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ สิงหะโกมล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ ตันชนะวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงรัตนา ช่วยรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงวณิศา ตุริตาคม
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๒

นางเขมญดา ขจรธีรกูล
๑๑/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๓

นางผ่องศรี เกือกูล

้

๐๒/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๔

นางสุบัณฑ์ ยดย้อย
๑๘/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๕

นางรวงทิพย์ รองสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๖

นางวณิชนันทน์ ศรีสุข
๑๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๗

นางสาวภรณ์นภัส วรเดช
๑๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงปุณยาภัทร ทวีรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงเกตสุดา ลิเจ้ยวิระ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงภคพร ไชยรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงอรัชญา ทองระดา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ ห้าวหาญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงภาริษา แก้วจุลกาญจน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงนันธิสา นวนศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงเกษร บัวผุด
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงกนกพร เสนาจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายกฤตพล ทองสุก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายคณพศ พวงแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายคณิศร ขานประสม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ถินจะนะ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายจิรายุทธิ

์

สมวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงชญาภา ศรประสิทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงชนัญญา พัชรพิสิทธิสิน

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายชยณัฐ ยกถาวร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายชัชวิน สวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยนนท์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายฐิตาภา สกูลหรัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร ดิษโสภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา โกกิละวาที

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายธนกร คล้ายเกล้า
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายธนกฤต เกือเดช

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายธนดล สุขโข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงธนภรณ์ มากมณี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธีรภพ ภิรมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ลายซัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงนริศรา สุทโธ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายนันทวุฒิ จันทรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงปยธิดา สีปานะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงปนธิดา บุญรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายปุณยวีร์ จันทร์อิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงพรรวษา ช่วยชูชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายภัทรชนน สุขชาญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายมินธาฎา แก้วรัตนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายยศกร สังข์ดวงยาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงลัคนา คงขาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายวรากร แก้วศรีมาก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายวัตชานนท์ ทองน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายศุภณัฐ นิตศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงศุภิสรา วารีบ่อ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงสุชานันท์ จุลิวรรณลีย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายสุริยะ แสงมาก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายสุวิณัย แสงดาว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา ทองประทีป
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงอิสริยา ทองแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงนิชนันท์ วารีสาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธีรเดช กุลทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงวิลาสินีย์ กองสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี จวนอ่อน

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๑

นางสาวปณิชยา เสนาจิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๒

นางสาวมาทิณี แก้วคนตรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๓

นางสาววนัชพร ประสมพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๔

นางสาววันทนีย์ เทวธรรมนาถ
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สองเสียง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๖

นางสาวลลิตา กองสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ แก้วสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายกฤษณ์ชัย วิเศษสินธุ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงคณิศรา อุไรรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงจิรัศยา ประไพวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงจุฑามณี หานุกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายชนากานต์ สีนิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายชานน อนันตพันธุ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงชาลิสา ชาญเสนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายชิตวร นาคเปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายณัฐพล คงจินดามุณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายทรงวิทย์ จิตรานนท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายธนากร บุญวงษ์ศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายธราเทพ สงโพยม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงธฤษวรรณ แซ่อึง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงธัชพรรณ เพ็ชรบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธิเบศร์ หาญพยัคฆ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงนภัสสร บุญสร้าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายนิชิตพล พึงบุญ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงบัวบูชา ทองเต็ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงปริชญา แก้วกิริยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงปญญดา ไหรเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายปยนันท์ บุญทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๖๙
เด็กชายปุณณพัฒณ์ พิมุตติพงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ นุ่นเหว่า

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๑
เด็กชายพัฒนสกรณ์ แก้วสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงพีรยา สาและ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายภานุมาศ นวลละออง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงภูตะวัน ชำนาญธุระกิจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงมนัสพร วิบูลเขต
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายวันเฉลิม สีตะพงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงวิภาพัฒน์ ช่วยวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายวีรวิชญ์ วัชรพงศ์นาวิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงศตพร เมธศาสตร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงศุภลักษ์ มัชฌิมาภิโร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงสิรินยา พรหมประทีป
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงสุวิชาดา สังข์สร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายอัฐษฎา ดินเด็ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชัยมีบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายฮัยซัม เหมสนิท
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายเมธาพันธ์ ขันแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

รัตนารมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๘
เด็กหญิงพรรณพษา ดำแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงโสภิดา ชัยศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๐
นางสาวสุพรรษา ศรีชมภู

๑๙/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ คงอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงรสริน ร่วมบัว
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงสุนิษา หนูแท้
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงอังคณา ดิษโสภา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงอินทิรา รักษาชุม
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ รังษี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงอัญชลี นิลพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๘

นางสาวพรทิพย์ คงกิด
๑๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๑๙๙๙

นางสาวพรทิพย์ รัสสะวรรณโณ
๑๕/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๒๐๐๐
นางสาววรัญญา เธียรเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๒๐๐๑
นางสมสมร ภิรมย์รักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๒๐๐๒
นางสาวอุไรวรรณ รักษ์เพ็ชร

๐๔/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๒๐๐๓
นางเฉลิมศรี ศรีสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๖๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงพรรณี ศรีสุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๖๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายศักรินทร์ หนูปาน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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